P R O T O K Ó Ł NR I/ 2010
z Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie
w dniu 1 grudnia 2010 roku
W obradach udział wzięli: Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna, Grażyna Wiśniewska-Sas
Zastępca Burmistrza, Elwira Młoźniak Skarbnik Gminy, Teresa Sitarek Sekretarz Gminy,
radni i sołtysi wg załączonych list obecności, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Teresa
Piekarczyk radca prawny.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie V kadencji - najstarszy spośród radnych - radny
Jan Dębski otworzył I Sesję Rady Miejskiej w Tarczynie VI kadencji, powitał zebranych i
stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) na sali obecnych jest 15 radnych –
100% nowego składu Rady.
Poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzynę Kurcińską o wręczenie
radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
Pani Katarzyna Kurcińska wręczyła zaświadczenia.
Radny Jan Dębski poprosił radną Annę Burakowską o odczytanie roty ślubowania radnych:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Po odczytaniu roty wyczytywani kolejno radni wypowiadali słowo „ślubuję”, z dodaniem
zdania „Tak mi dopomóż Bóg” - lub bez tego zdania.
Po ślubowaniu radny Jan Dębski odczytał proponowany porządek obrad (załącznik nr 2)
1. Otwarcie I Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Ślubowanie radnych Gminy Tarczyn.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
a) zgłaszanie kandydatów
b) wybór komisji skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
a) zgłaszanie kandydatów
b) wybór komisji skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Tarczynie.
7. Zamknięcie obrad.
Uwag do proponowanego j. w. porządku obrad nie było.
Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.
Do pktu 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
a) zgłaszanie kandydatów
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Radny Mirosław Faliszewski zgłosił kandydaturę
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zamknięcie listy.

radnego

Jana

Dębskiego

na

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie informując zebranych, że był Przewodniczącym
Rady w ostatniej kadencji i będzie się starał swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać do
pracy na rzecz rozwoju Gminy Tarczyn.
b) wybór komisji skrutacyjnej
Do składu Komisji skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:
- radna Hanna Sowińska,
- radna Anna Burakowska,
- radna Henryka Mędrzycka.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Za przyjęciem w.w składu Komisji skrutacyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było.
Radny Jan Dębski ogłosił krótką przerwę na ukonstytuowanie się Komisji.
Komisja ukonstytuowała się- jej Przewodniczącym została radna Anna Burakowska.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
Na 15 ostemplowanych - pieczątką Rady Miejskiej – kartkach, Komisja Skrutacyjna wpisała
nazwisko kandydata na Przewodniczącego Rady – Jan Dębski, a pod nazwiskiem słowa: „tak”
i „nie”.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, radna Anna
Burakowska poinformowała o sposobie głosowania: należy postawić znak „x” przy jednym z
umieszczonych poniżej nazwiska słów. Jeśli na karcie do głosowania znajdzie się więcej niż
jeden znak „x” lub nie będzie go wcale, wówczas głos jest nieważny.
Wyczytywani kolejno radni głosowali zgodnie z zasadami przedstawionymi przez
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej i składali kartki w urnie.
Prowadzący Sesję radny Jan Dębski ogłosił kilkuminutową przerwę w czasie której Komisja
Skrutacyjna policzyła oddane na kandydata głosy, sporządziła protokół.
Po przerwie obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem w obecności 15
radnych..
d) podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Tarczyn.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała sporządzony po głosowaniu protokół
/załącznik nr 3/.
Wyniki głosowania:
liczba osób uprawnionych do głosowania 15
oddano głosów
15
głosów nieważnych oddano
0
głosów ważnych oddano
15
na kandydata oddano 15 głosów ważnych
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie został wybrany radny Jan Dębski.
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Uchwała Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie została
podjęta
Nowowybrany Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/1/10 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie podziękował za okazane zaufanie. Następnie
przystąpił do realizacji porządku Sesji.
Do pktu 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tarczynie.
a) zgłaszanie kandydatów
Jan Dębski Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarczynie otworzył listę kandydatów.
Na Wiceprzewodniczącego zgłoszono:
- Mirosława Faliszewskiego - zgłosił radny Marek Młynarczyk;
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Radny Mirosław Faliszewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zamknięcie listy kandydatów.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął listę kandydatów.
b) wybór Komisji skrutacyjnej
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek, by wybór Wiceprzewodniczącego Rady
przeprowadziła Komisja Skrutacyjna powołana do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od
głosu nie było.
Wybór Wiceprzewodniczącego przeprowadziła Komisja skrutacyjna w składzie:
- radna Anna Burakowska - przewodnicząca,
- radna Hanna Sowińska,
- radna Henryka Mędrzycka
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
Na 15 ostemplowanych - pieczątką Rady Miejskiej – kartkach, Komisja Skrutacyjna wpisała
nazwisko kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady – Mirosław Faliszewski, a pod
nazwiskiem słowa: „tak”, „nie”.
Przed przystąpieniem do głosowania przewodnicząca Komisji, radna Anna Burakowska
poinformowała o sposobie głosowania: należy postawić znak „x” przy jednym z
umieszczonych poniżej nazwiska słów. Jeśli na karcie do głosowania znajdzie się więcej niż
jeden znak „x” lub nie będzie go wcale, wówczas głos będzie nieważny.
Radna Anna Burakowska wyczytywała kolejno radnych, którzy głosowali wg określonych
zasad i składali kartki w urnie.
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę w czasie której Komisja Skrutacyjna
policzyła oddane na kandydata głosy, sporządziła protokół.
Po przerwie obrady kontynuowano zgodnie z przyjętym porządkiem w obecności 15
radnych..
d) podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła wyniki / protokół Komisji Skrutacyjnej -
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załącznik nr 4/:
liczba osób uprawnionych do głosowania
oddano głosów
głosów nieważnych oddano
głosów ważnych oddano

15
15
0
15

Na kandydata - radnego Mirosława Faliszewskiego - oddano 15 głosów ważnych.
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Tarczynie został wybrany Mirosław Faliszewski
Uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie
została podjęta.
Przewodniczący Rady odczytał tekst uchwały.
Barbara Galicz Burmistrz Tarczyna pogratulowała radnym wyboru, zwróciła uwagę na
zaufanie jakim zostali obdarzeni przez mieszkańców, zaznaczając, że jest to ogromna praca
zwłaszcza, że poprzednia Rada postawiła dość wysoko poprzeczkę. Pani Burmistrz
pogratulowała także Przewodniczącemu Rady i Wiceprzewodniczącemu wyboru.
Zaprosiła wszystkich do owocnej, rzetelnej współpracy na rzecz Gminy Tarczyn.
Przewodniczący Rady poinformował, że 3 grudnia o godzinie 9.00 odbędzie się II Sesja
Rady, proponowany porządek Sesji radni otrzymają po zakończeniu I Sesji.
Do pktu 7. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Jan Dębski zamknął I Sesję Rady
Miejskiej w Tarczynie.
Protokołowała:
Zofia Kruppe

– lista obecności sołtysów załącznik nr 5
– lista obecności zaproszonych gości załącznik nr 6
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