PROTOKÓŁ Nr I/14
sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 1 grudnia 2014r
w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

Pierwszą sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nisku, zwołanej przez Komisarza
Wyborczego w Tarnobrzegu Postanowieniem Nr 227/2014 z 25 listopada 2014r, otworzyło godz
13.00 radny senior – Eugeniusz Piekarz.
Przywitał przybyłych nowowybranych radnych Rady Miejskiej, Burmistrza J.Ozimka, Zastępcę
Burmistrza T.Sułkowską i Skarbnika T.Dziewę.
Przywitał również przybyłych na sesję sołtysów, przewodniczących rad osiewdlowych oraz
przedstawicieli mieszkańców i lokalnych mediów.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczą wszyscy radni.
Poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Nisku M.Jakubów o wręczenie radnym
zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodnicząca M.Jakubów wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze, pogratulowała
sukcesu i życzyła satysfakcji w pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Prowadzący obrady radny E.Piekarz odczytał ROTĘ ŚLUBOWANIA.
Wszyscy radni, kolejno, po odczytaniu nazwiska, wstawali, wypowidali formułę "ŚLUBUJĘ", w
większości przypadków dodając "TAK MI DOPOMÓŻ BÓG".
Po złożeniu przez radnych ślubowania, Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad ustalony
przez Komisarza Wyborczego:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nisku wybranych w głosowaniu w dniu 16
listopada 2014r.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku.
4. Zamknięcie obrad sesji.
Nie zgłoszono wniosków do przedstawionego porządku.
Ad 3.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nisku. Przypomniał, że kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Z.Łuka zgłosił kandydaturę radnego B.Borowca na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny B.Borowiec wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Z.Kotuła zgłosił kandydaturę radnego W. Ślusarczyka na Przewodniczącego Rady.
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Podkreslił, że kandydat pełnił tę funkcję już przez dwie kadencje i stąd wydaje się byc
najodpowiedniejszym kandydatem.
W.Ślusarczyk wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie potwierdziła, że lista kandydatów składa się z
dwóch nazwisk: B.Borowiec i W.Ślusarczyk.
Następnie Prowadzący sesję poinformował, że Rada musi powołać komisję skrutacyjną dla
przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady. Zaproponował komisję 5-cio osobową.
Radny J.Graniczny zaproponował, by z każdego Komitetu Wyborczego zgłosić kandydaturę na
członka komisji. Zgłosił radnego M.Pachlę z KW NBW. Zgłoszony wyraził zgodę.
Radny B.Borowiec zgłosił radną A.Stępień z KW PSG. Wyraziła zgodę.
Radny W.Ślusarczyk zgłosił radną E.Szymik z KW PiS. Wyraziła zgodę.
Dalej radny W.Ślusarczyk zgłosił radną G.Karnat z KW Razem. Wyraziłą zgodę.
Radny Z.Kotuła zgłosił kandydaturę radnego T.Oleksaka. Nie wyraził zgody
Radny B.Tofilski zgłosił kandydaturę radnego A.Drąga z KW NBW. Wyraził zgodę.
Nie zgłoszono uwag do takiego składu komisji.
Rada jednogłosnie zatwierdziła skład komisji skrutacyjnej.
Prowadzący sesję poprosił o krótkie zaprezentowanie sie kandydatów.
Radny B.Borowiec poinformował, że był radnym VI kadencji, jest pracownikiem
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie.
Radny W.Ślusarczyk poinformował, że był radnym trzech poprzednich kadencji,
Przewodniczącym dwóch ostatnich kadencji. Był również radnym Rady Powiatu Niżańskiego w I
kadencji. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku na stanowisku Zastępcy Dyrektora.
Poprosił o oddanie głosu na jego kandydaturę.
Prowadzący posiedzenie ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się komisji i przygotowanie
głosowania.
Po przerwie Prowadzący E.Piekarz poprosił Przewodniczącego komisji skrutacyjnej o
przedstawienie zasad głosowania.
Przewodniczący M.Pachla poinformował, że na karcie do głosowania umieszczone są w kolejności
alfabetycznej nazwiska kandydatów na Przewodniczącego. Prowadzący sesję będzie odczytywał
nazwisko radnego, Przewodniczący komisji skrutacyjnej wręczy kartę do głosowania, należy udać
się na miejsce zapewniające tajność skreslenia i następnie wrzucić głos do urny.
Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata. Postawienie znaku "X" w więcej niż w jednej kratce, niepostawienie znaku "X" w
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żadnej kratce, lub postawienie innego znaku w kratce powoduje nieważność.
Rada Miejska nie wniosła zastrzezeń do przedstawionego sposobu i zasad głosowania.
Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych Prowadzący ogłosił przerwę w obradach dla
policzenia głosów i sporządzenia protokołu komisji skrutacyjnej.
Po rzerwie Przewodniczacy Komisji skrutacyjnej M.Pachla odczytał protokół Komisji skrutacyjnej.
Poinformował, że głosów ważnych wyjęto z urny 20. Radny W.Ślusarczyk otrzymał 11 głosów
ważnych, radny B.Borowiec otrzymał 9 głosów ważnych. Jeden głos był nieważny tj w kratkach
przy obu nazwiskach postawiony został znak "X".
Wobec powyzszego Prowadzący sesję odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru na
Przewodniczącego Rady radnego W.Ślusarczyka.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła:
UCHWAŁĘ Nr I/1/14
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku.
Prowadzący obrady E.Piekarz pogratulował wyboru Przewodniczącemu W.Ślusarczykowi, poprosił
go do stołu prezydialnegi i przekazał prowadzenie obrad.
Przewodniczący W.Ślusarczyk podziękował wszystkim za zaufanie, jakim go obdarzono
powierzając funkcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku. Wyraził nadzieję, że sprosta
oczekiwaniu.
Pogratulował

zwycięstwa

Burmistrzowi

J.Ozimkowi

we

wczorajszych

wuborach.

Podziękował mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko, że "wybrali normalność". Wyraził przekonanie,
że Burmistrz z Przewodniczącym Rady i całą Radą Miejską

spełnią nadzieje społeczeństwa

pokładane w nich. Podkreslił, że będzie to kontynuacja tego, co było rozpoczęte, co jest widoczne
dookoła i udokumentowane w liczbach zapisanych w realizacji budżetu. Życzył, by mieszkańcom
żyło się coraz lepiej.
Również Burmistzr J.Ozimek pogratulował wyboru wszystkim radnym, pogratulował
wyboru Przewodniczącemu Rady, wyraził nadzieję na dobrą współpracę i ze swej strony zapewnił
o gotowości "dogadania się" z kazdym, który ma na celu dobro Gminy, a nie prywatny interes.
Przewodniczący poinformował, że najbliższa sesja najprawdopodobniej odbędzie się
w najbliższy

piątek tj 5 grudnia. Komisarz Wyborczy powinien zwołać sesję dla złożenia

ślubowania przez Burmistrza. Przewodniczący podkreślił, że odbyłaby się również robocza sesja
Rady, dla wybrania Wiceprzewodniczących, składów stałych Komisji Rady Miejskiej i ich
Przewodniczących, w programie znalazłyby się oczekujące projekty uchwał. Podkreślił, że
konieczne jest przyspieszenie prac, zwłaszcza nad projektem budżetu na rok 2015, który może
udałoby się uchwalić jeszcze w tym roku.
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Przewodniczący poprosił wszystkich rdanych o zaangażowanie w pracy w środowiskach
przez które zostali wybrani i na posiedzeniach Komisji. Podkreślił, że każdorazowa sesja ma być
zwieńczeniem tej pracy i zaangażowania.
Ad 4.
Przewodniczący W.Ślusarczyk zamknął I sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Nisku o godz 13.50.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała M.Kopeć
Przewodniczący Rady Miejskiej
Waldemar Ślusarczyk
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