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Protokół Nr I/2010

z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 01 grudnia 2010 roku w sali
posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 1400 – 1600.
Sesję otworzyła i prowadziła do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z
art.20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym, najstarsza wiekiem obecna na sali radna Magdalena Ogaza.
Radna Magdalena Ogaza powitała radnych oraz przybyłych gości: Burmistrza Ujazdu
Tadeusza Kaucha, Skarbnika Gminy Helenę Habrajską - Strycharz, Sekretarza Gminy
Romana Więcek, dyrektorów jednostek organizacyjnych – Dyrektora GZO Michalinę Ciapa,
Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę, Kierownika OPS Danutę Ogaza, Radcę Prawnego
Jerzego Zaskórskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej ubiegłej kadencji - Jana KałuŜnego
oraz kierownika referatu Urzędu- Karolinę Gorzelnik i Justynę Lehun- dziennikarkę „Strzelca
Opolskiego”.
Przewodnicząca obrad przystąpiła do rozpoczęcia procedury złoŜenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych. W pierwszej kolejności zwróciła się do przewodniczącej Miejskiej
Komisji Wyborczej w Ujeździe (powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych 21
listopada b.r.) Ilony Ibrom o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady
Miejskiej w Ujeździe kadencji 2010-2014.
Ilona Ibrom wręczyła wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze do RM w Ujeździe
gratulując zaufania wyborców i Ŝycząc owocnej pracy w czasie rozpoczynającej się kadencji
2010-2014.
Następnie przewodnicząca obrad - Magdalena Ogaza poprosiła zebranych o powstanie i
odczytała tekst roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców.”
Wywołani w kolejności alfabetycznej radni wypowiedzieli słowa: „ Ślubuję - Tak mi
dopomóŜ Bóg”.
Po zakończeniu ślubowania prowadząca potwierdziła objęcie mandatów przez radnych i
stwierdziła prawomocność obrad – na 15 osobowy skład ustawowy Rady obecnych było 15,
czyli 100 % składu.
Został odczytany następujący porządek obrad :
1. Otwarcie obrad I Sesji Rady Miejskiej.
2. ZłoŜenie przez Radnych ślubowania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników wyboru
7.Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) przeprowadzenie głosowania,
c) ogłoszenie wyników wyboru
8.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
9.Wybór Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
10.Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
11.Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) głosowanie,
c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
12. Sprawy róŜne.
13. Interpelacje i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
W celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym
powołano Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji
Skrutacyjnej:
1. Borek Maria
2. Kubicki Dawid
3. Fogel Waldemar
4. Grabiec Andrzej
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, zatem
przewodnicząca obrad poddała proponowany skład Komisji pod głosowanie radnych.
Skład osobowy Komisji został zatwierdzony jednogłośnie.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
Prowadząca obrady – Magdalena Ogaza zwróciła się do Radnych z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady, jednocześnie prosząc o krótkie uzasadnienie
kandydatury.
Zostały zgłoszone dwie kandydatury :
1. Radnego Tomasza Cichonia
2. Radnego Rajmunda Suhs.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Zgłaszający krótko uzasadnili zgłoszone kandydatury:
Radny Dawid Rust – uzasadnił kandydaturę Tomasza Cichonia doświadczeniem w pracy
samorządowej /poniewaŜ był juŜ radnym w poprzedniej kadencji i przewodniczącym Komisji
Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych/ oraz odpowiednim wykształceniem, młodym
wiekiem, energią i dyspozycyjnością.
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Radna Magdalena Ogaza – uzasadniła kandydaturę Rajmunda Suhs takŜe doświadczeniem w
pracy samorządowej, poniewaŜ kandydat był Radnym przez dwie kadencje, przewodniczył
pracy Komisji Rewizyjnej; posiada takŜe odpowiednie wykształcenie - jest absolwentem
Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Administracja Samorządowa.
Po dokonaniu prezentacji kandydatów Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Członkowie Komisji przygotowali karty do głosowania, wyjaśnili zebranym zasady
głosowania i rozdali wszystkim radnym /z wyjątkiem dwóch radnych-kandydatów na
przewodniczącego/ karty do głosowania. Radni dokonali głosowania poprzez wrzucenie głosu
do przygotowanej urny, a następnie przewodnicząca obrad zarządziła 15-minutową przerwę w
celu policzenia głosów i sporządzenia stosownego protokołu przez Komisję Skrutacyjną.
Po wznowieniu obrad Sesji przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej Dawid Kubicki odczytał
protokół Komisji z wyborów.
W wyniku przeprowadzonych wyborów tajnych przewodniczącym Rady Miejskiej został
wybrany radny Rajmund Suhs, który uzyskał bezwzględną większość- 8 głosów, podczas gdy
kontrkandydat –Tomasz Cichoń uzyskał głosów 5.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Na stwierdzenie wyboru przewodniczącego podjęto uchwałę nr I/1/2010, która została
odczytana przez radną - seniora.
Radna Magdalena Ogaza gratulując Rajmundowi Suhs wyboru na przewodniczącego Rady
Miejskiej w Ujeździe przekazała mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady podziękował za poparcie i wybór, a następnie przystąpił do kolejnego
punktu obrad.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Przewodniczący obrad poinformował Radnych, iŜ zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd Rada
wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym dwóch Wiceprzewodniczących.
Do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zostali zgłoszeni następujący
kandydaci:
1. Tomasz Cichoń
2. Sebastian Golec
3. Dawid Rust
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W uzasadnieniu powyŜszych kandydatur podkreślano wykształcenie, młodość, energię i zapał
kandydatów, a w przypadku radnego Tomasza Cichonia i Sebastiana Golca takŜe ich
doświadczenie zdobyte w minionej kadencji.
Przewodniczący obrad zaproponował, aby skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyborów Wiceprzewodniczących pozostał bez zmian, co zostało jednomyślnie
zaakceptowane przez zebranych radnych.
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Borek Maria
2. Kubicki Dawid
3. Fogel Waldemar
4. Grabiec Andrzej
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przygotowała karty go głosowania i po wyjaśnieniu zasad głosowania rozdała je radnym. W
głosowaniu nie brali udziału kandydaci na funkcję Wiceprzewodniczącego RM.
Radni dokonali głosowania poprzez wrzucenie głosu do przygotowanej urny, a następnie
przewodniczący obrad zarządził 10-minutową przerwę w celu policzenia głosów i
sporządzenia stosownego protokołu przez Komisję Skrutacyjną.
Po wznowieniu obrad Sesji przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej Dawid Kubicki odczytał
protokół Komisji z wyborów.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej
zostali wybrani:
- Tomasz Cichoń, który uzyskał 11 głosów oraz
- Sebastian Golec, który uzyskał 7 głosów
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Na stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących podjęto uchwałę nr I/2/2010, która została
odczytana przez przewodniczącego Rajmunda Suhs.
Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przystępując do kolejnego punktu obrad przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów
na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosowanie w tym wypadku jest jawne.
Radny Sebastian Golec zgłosił kandydaturę radnej Marii Krupy uzasadniając ją duŜym
doświadczeniem radnej w pracy samorządowej w minionych kadencjach Rady.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Przeprowadzono głosowanie jawne :
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
: 1
Wstrzymało się
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Maria Krupa.
Podjęta została uchwała nr I/3/2010
Wybór Przewodniczącego Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zgłosił kandydaturę Tomasza CichoniaWiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, uzasadniając ją czteroletnim doświadczeniem
kandydata w pracy Komisji BudŜetu w poprzedniej Kadencji Rady.
Kandydat wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej przeprowadził głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 1
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Przewodniczącym Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki został wybrany Radny Tomasz
Cichoń.
Podjęto uchwałę Nr I/4/2010
Wybór Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej funkcji.
Radny Józef Duk zgłosił kandydaturę Agaty Trusz, uzasadniając ją młodym wiekiem radnej i
świeŜym spojrzeniem na pracę w samorządzie, a przede wszystkim jej zawodową znajomość
zagadnień oświaty.
Kandydatka wyraziła zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
Wstrzymało się
: 1
Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych została radna Agata Trusz.
Podjęta została uchwała nr I/5/2010
Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.
Radna Magdalena Ogaza zgłosiła kandydaturę Norberta Jarosza, uzasadniając ją
doświadczeniem radnego w pracy Komisji ubiegłej kadencji oraz bardzo dobrą znajomością
zagadnień rolnictwa z racji wykonywanego zawodu.
Kandydat wyraził zgodę.
Radny Dawid Rust zgłosił drugą kandydaturę - radnego Józefa Duka.
Radny Jozef Duk jednak nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W głosowaniu wzięło udział 15 Radnych
Za głosowało
: 14 radnych
Przeciw
: 0
: 1
Wstrzymało się
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego został
wybrany radny Norbert Jarosz.
Podjęto uchwałę Nr I/6/2010.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2006-2010 Jan KałuŜny serdecznie
pogratulował wyboru nowym radnym, którzy właśnie objęli mandat i okazanego zaufania
wyborców. ZłoŜył takŜe im Ŝyczenia dobrej, owocnej pracy zgodnej z własnymi poglądami i
sumieniem oraz wzajemnej współpracy, której celem nadrzędnym ma być dobro i sukces
Gminy Ujazd.
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Głos zabrał następnie Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, który podziękował nowej Radzie za
sprawny i mądry wybór osób funkcyjnych w Radzie.
Zwrócił się do radnych z następującymi słowami:
„Oto rozpoczynamy nową kadencję z dobrym i mądrym nastawieniem do czekającej nas
czteroletniej pracy. śyczę Wam trafnych decyzji, mądrych wniosków, owocnej kadencji, tak
aby za 4 lata moŜna było powiedzieć, Ŝe Gmina Ujazd odniosła sukces”.
Na koniec złoŜył wszystkim nowo wybranym radnym najserdeczniejsze gratulacje.
Przewodniczący obrad przekazał kilka uwag o charakterze organizacyjnym.
Radni otrzymali Ustawę o samorządzie gminnym, Statut Gminy Ujazd oraz projekt budŜetu
Gminy Ujazd na rok 2011, który będzie omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych RM po
ustaleniu ich składu i podjęciu uchwał w tej sprawie.
Interpelacje i wolne wnioski.
Interpelacji ani wniosków nie zgłoszono
Zakończenie posiedzenia
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął pierwszą Sesję Rady Miejskiej w
Ujeździe.

Protokołowała:
Ewa Adamczyk

Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

