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Protokół Nr I/2018  

z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali 
posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Ujeździe w godzinach 1500 – 1600. 
Komisarz Wyborczy w Opolu III postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r. zwołał I sesję  
Rady Miejskiej w Ujeździe (zgodnie z art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym) o następującym porządku obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
4. Stwierdzenie kworum.  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady.  
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Ujazdu i złożenie przez niego   

ślubowania. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym sesję otworzył i prowadził do czasu 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji - Józef 
Duk. 
Przewodniczący obrad powitał radnych oraz przybyłych gości: Burmistrza Ujazdu Huberta 
Ibroma, Skarbnika Gminy Longinę Napieracz, Sekretarza Gminy Romana Więcka, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych – Dyrektor GZO Małgorzatę Kulesę, Dyrektor 
MGODK Krystynę Kałużny, Dyrektora ZGKiM Piotra Przygodę, Kierownika OPS Danutę 
Ogazę,  Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego Leszka Dulębę, oraz kierowników referatów 
Urzędu - Monikę Jastrzembską, Irenę Tiszbierek i Katarzynę Tomczyk, a także 
przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Joannę Knopik oraz Justynę Kubik- redaktorkę 
„Strzelca Opolskiego”. 
 
Przewodniczący obrad przystąpił do rozpoczęcia procedury złożenia ślubowania przez nowo 
wybranych radnych. W pierwszej kolejności zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Ujeździe (powołanej do przeprowadzenia w gminie wyborów 
samorządowych 21 listopada b.r.) Joanny Knopik o wręczenie radnym zaświadczeń o 
wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2018-2023. 
Przewodnicząca wręczyła wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze do RM w Ujeździe 
gratulując zaufania wyborców i życząc owocnej pracy w czasie rozpoczynającej się kadencji 
2018-2023. 
Następnie przewodniczący obrad – Józef Duk poprosił zebranych o powstanie i odczytał 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 dopomóż Bóg”. 
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Po zakończeniu ślubowania prowadzący potwierdził objęcie mandatów przez radnych  
i stwierdził prawomocność obrad – na 15 osobowy ustawowy skład Rady obecnych było 15 
radnych, czyli 100 % składu. 
Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 
 
Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
W celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym 
powołano Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji 
Skrutacyjnej: 
 

1)  Wewiorka Sandra 
2)  Sobota Teresa 
3)   Michalska Małgorzata 

 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej, zatem 
przewodniczący obrad poddał proponowany skład Komisji pod głosowanie radnych. 
Skład osobowy Komisji został zatwierdzony jednogłośnie. 
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została Teresa Sobota. 

 
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Prowadzący obrady zwrócił się do Radnych z prośbą o zgłaszanie  kandydatów na 
Przewodniczącego Rady, jednocześnie prosząc o krótkie uzasadnienie kandydatury. 
 
Radny Józef Duk zgłosił kandydaturę Radnego Tomasza Cichonia, uzasadniając swój wybór 
dużym doświadczeniem Radnego Cichonia w pracy samorządowej - jest radnym już od trzech 
kadencji i pełnił funkcje zarówno przewodniczącego Komisji jak i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej - w ostatniej kadencji. 

 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
Nie zgłoszono więcej kandydatur, zatem Komisja Skrutacyjna przystąpiła do 
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
W głosowaniu nie brał udziału kandydat na Przewodniczącego RM. 
W sprawie procedury wyboru przewodniczącego głos zabrał radca prawny Leszek Dulęba: 
„Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy 
wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu 
tajnym” 

1) Bezwzględna większość głosów : 
-  przy parzystej liczbie głosujących – 50 % ważnie oddanych głosów ”za”  + 1 głos „za”, 
- przy nieparzystej liczbie głosujących – liczna głosów „za” przewyższa sumę głosów 
„przeciwko” i głosów „wstrzymujących się” 

2) Połowa ustawowego składu rady ustawowego składu rady – liczba naturalna większa 
niż połowa składu ustawowego, w radzie gminy o składzie ustawowym 15 radnych, 
liczba ta wynosi 8 radnych. 
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Aby zagłosować za zgłoszoną kandydaturą należy przy nazwisku w wyznaczonym miejscu 
(kwadracie) zaznaczyć krzyżyk, a w przypadku głosu przeciw pozostawić kwadrat pusty. 
Głosów wstrzymujących się nie przewiduje się. 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali karty do głosowania i rozdali je 14 radnym 
(wszystkim, z wyjątkiem kandydata na przewodniczącego). Radni dokonali głosowania 
poprzez wrzucenie głosu do przygotowanej urny, a następnie przewodniczący obrad zarządził 
kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów i sporządzenia stosownego protokołu przez 
Komisję Skrutacyjną. 
Po wznowieniu obrad Sesji przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Teresa Sobota odczytała 
protokół Komisji.  
W wyniku przeprowadzonych wyborów w tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady 
Miejskiej został wybrany radny Tomasz Cichoń, który uzyskał bezwzględną większość - 14 
głosów, czyli wszyscy radni zagłosowali za jego kandydaturą. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi  załącznik do protokołu. 
Na stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej podjęto uchwałę nr I.1.2018, 
która została odczytana przez radnego – seniora, który gratulując wyboru Tomaszowi 
Cichoniowi przekazał mu dalsze prowadzenie obrad sesji. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe Tomasz Cichoń podziękował za wybór i zaufanie 
radnych, a następnie przystąpił do kolejnego punktu obrad. 
 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
Przewodniczący obrad poinformował Radnych, iż zgodnie ze Statutem Gminy Ujazd Rada 
wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym dwóch Wiceprzewodniczących. 
Każdy z Wiceprzewodniczących zostanie wybrany w osobnym głosowaniu. 
Tomasz Cichoń poprosił o zgłoszenie pierwszych kandydatur. 
Radny Kamil Głowania zgłosił do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady radną Dorotę 
Stanek uzasadniając jej kandydaturę zaangażowaniem w pracę Rady w minionej kadencji, 
zwłaszcza w roli Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 
Radna Dorota Stanek wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Skład Komisji Skrutacyjnej pozostał bez zmian, zasady głosowania również. 
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty go głosowania i rozdała je radnym. W głosowaniu 
nie brała udziału kandydatka na Wiceprzewodniczącą Rady Dorota Stanek. 
Radni dokonali głosowania poprzez wrzucenie głosu do przygotowanej urny, a następnie 
przewodniczący obrad zarządził kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów  
i sporządzenia stosownego protokołu przez Komisję Skrutacyjną. 
 
Po wznowieniu obrad Sesji przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Teresa Sobota odczytała 
protokół Komisji z wyborów.  
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
została Radna Dorota Stanek, która uzyskała 14 głosów – wszyscy radni poparli jej 
kandydaturę.  
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu. 
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Radna Dorota Stanek podziękowała radnym za poparcie i zaufanie. 
Na stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej podjęto uchwałę nr I.2.2018, 
która została odczytana przez przewodniczącego Tomasza Cichonia. 
 
Do drugiego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę zgłosił Tomasz 
Cichoń – zaproponował na tę funkcję Radnego Rajmunda Muskałę, który także w minionej 
kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i ma duże doświadczenie samorządowe, 
gdyż jest radnym od kilku kadencji.   
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty go głosowania i rozdała je radnym. W głosowaniu 
nie brał udziału kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady Rajmund Muskała. 
Radni dokonali głosowania poprzez wrzucenie głosu do przygotowanej urny, a następnie 
przewodniczący obrad zarządził kilkuminutową przerwę w celu policzenia głosów  
i sporządzenia stosownego protokołu przez Komisję Skrutacyjną. 
 
Po wznowieniu obrad Sesji przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Teresa Sobota odczytała 
protokół Komisji z wyborów.  
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
został Radny Rajmund Muskała, która uzyskał 14 głosów – wszyscy radni poparli jego 
kandydaturę. 
  
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu. 
Radny Rajmund Muskała podziękował serdecznie za zaufanie. 
Na stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej podjęto uchwałę nr I.3.2018, 
która została odczytana przez przewodniczącego Tomasza Cichonia. 
 
Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Ujazdu i złożenie przez niego   
ślubowania. 
Przewodniczący Rady Tomasz Cichoń zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Ujeździe Joanny Knopik o wręczenie Hubertowi Ibromowi zaświadczenia o 
wyborze na Burmistrza Ujazdu w kadencji 2018-2023. 
Joanna Knopik wręczyła Burmistrzowi Ujazdu zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Ujeździe o wyborze na kadencję 2018-2023, gratulując wygranej w wyborach 
samorządowych i zaufania wyborców i życząc owocnej pracy dla dobra całej gminy ponad 
podziałami, które wytworzyły się podczas dość trudnej kampanii wyborczej. 
 
Zgodnie z art. 29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez 
Burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec Rady Miejskiej. 
Wszyscy zebrani powstali, a Hubert Ibrom złożył ślubowanie wypowiadając rotę  
o następującej treści: 
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           „ Obejmując urząd Burmistrza Ujazdu, 

uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko  
dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców  gminy Ujazd”. 
 

kończąc zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Po złożeniu ślubowania Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom, podkreślił, że czuje radość, ale i 
ogromną odpowiedzialność obejmując ten ważny urząd. Liczy na wsparcie i współpracę 
nowo wybranej Rady Miejskiej. Gmina Ujazd jest marką w województwie opolskim. 
Zamierza utrzymać tak dobrą pozycję naszej gminy. Zwracając się do kierowników jednostek 
powiedział, że chciałby z nimi współpracować i korzystać z ich doświadczenia. Burmistrz 
nakreślił ogólnie swoje zamierzenia, cele i kierunki działania w najbliższej a także w dalszej 
przyszłości. 
Gratulacje nowemu Burmistrzowi złożył Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Głos zabrała radna Agata Trusz. Pogratulowała wyboru zarówno Burmistrzowi Ujazdu, jak  
i radnym życząc wszystkim owocnej współpracy dla dobra wszystkich mieszkańców gminy. 
Przewodniczący obrad przekazał kilka uwag o charakterze organizacyjnym. 
Radni otrzymali ustawę o samorządzie gminnym, Statut Gminy Ujazd oraz projekt budżetu 
Gminy Ujazd na rok 2019, który będzie omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych RM po 
ustaleniu ich składu i podjęciu uchwał w tej sprawie. 
Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe odbędzie się 27 listopada o godz. 1600. 
 
Zakończenie posiedzenia 
Wyczerpawszy porządek obrad Przewodniczący zamknął pierwszą Sesję Rady Miejskiej w 
Ujeździe. 
 
 
Protokołowała: 
Ewa Adamczyk    
         Przewodniczący obrad: 
         Tomasz Cichoń 
 


