
  
      P R O T O K Ó Ł   Nr  I/14

         z  Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń 
             dnia  01 grudnia 2014r.

w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Początek obrad : godz. 14.00.
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miasta i Gminy Wleń – wg listy obecności / zał. nr 1/
2. Sołtysi Gminy Wleń – wg listy obecności  
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń – Pan Bogdan Mościcki
4. Skarbnik Miasta i Gminy Pani Maria Gierczyk
5. Sekretarz Miasta i Gminy Wleń Pan Marcin Fluder 

Obrady pierwszej  Sesji siódmej kadencji Rady Miasta i Gminy Wleń rozpoczął  najstarszy wiekiem 
radny Pan Stanisław Mikulicz, który powitał wszystkich przybyłych na sesję i pogratulował radnym 
objęcia funkcji.
Ad.2.
Radny Stanisław Mikulicz  poprosił Pana Tadeusza Pintala – Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej we Wleniu o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Miasta i Gminy Wleń.
Pan Tadeusz Pintal pogratulował wszystkim  wyboru do rady. Podkreślił, że jest to  mandat  nie 
tylko radnego, ale przede wszystkim mandat zaufania i nadziei od współmieszkańców. Wyborcy 
zadecydowali  kto godnie  będziecie reprezentować ich interesy, najlepiej zadba o rozwój naszej 
gminy , wykaże się zaangażowaniem ,  rozumem i poczuciem sprawiedliwości  w pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Wyraził nadzieję i przekonanie, że wybrani radni sprostają oczekiwaniom  
i nie zawiodą  swoich wyborców. 
Pan Przewodniczący Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia  o wyborze na Radnego Miasta i 
Gminy Wleń wszystkim 15 radnym oraz  złożył podziękowania za pracę  osobom  zaangażowanym 
w przeprowadzenie wyborów samorządowych . 

Ad.3.   
Prowadzący obrady odczytał treść 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”
następnie wyczytywał nazwiska radnych, którzy na stojąco wypowiedzieli słowo „Ślubuję” , lub 
„Ślubuję - tak mi dopomóż Bóg”.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym nabyli prawo do podejmowania decyzji.

Prowadzący Radny Stanisław Mikulicz  stwierdził  prawomocność obrad  i  przedstawił   porządek 
posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Miasta i Gminy Wleń.
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta i Gminy Wleń.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wleń.
6. Zakończenie obrad.

Radny  Marek  Koczarski  zgłosił  wniosek,  aby  do  czasu  uprawomocnienia  się  wyborów  na 
burmistrza, wstrzymać  się z wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego  rady.
Radny Stanisław Mikulicz poddał pod głosowanie  złożony wniosek.
„za” głosowało 7 radnych „przeciw” 8 radnych
Wniosek odrzucono większością głosów.
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Ad.4.
Zgłoszono kandydatów  do komisji skrutacyjnej.
Większością głosów tj.  przy „za” 14 radnych i   jednym wstrzymującym się,  powołano Komisję 
Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania do wyboru Przewodniczącego Miasta i Gminy 
Wleń w składzie:
Andrzej Czapski – członek komisji
 Zbigniew Lebiedź- członek komisji
 Anna Zając  - przewodnicząca komisji

Zgłoszono kandydatów na przewodniczącego rady:
Radny Zbigniew Lebiedź zgłosił  Radną Katarzynę Kotołowską 
Radny Marek Dral zgłosił  Radnego Marka Koczarskiego
Radni Katarzyna Kotołowska i Marek Koczarski wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie  i sporządziła protokół ( załącznik nr 2 do nin. 
protokołu).
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół .  Przewodniczącą Rady Miasta i  Gminy 
Wleń została wybrana Radna Katarzyna Kotołowska  uzyskując wymaganą bezwzględną większość 
głosów (uprawnionych do głosowania 13 radnych , „za” głosowało 9 radnych.)

Radny Stanisław Mikulicz odczytał  projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy Wleń , który poddał pod głosowanie
„za” głosowało 13 radnych, „przeciw” -0, „wstrzymał się” 2 radnych

Uchwała  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady   Miasta  i  Gminy  Wleń  została  podjęta 
większością głosów( załącznik nr 3 do nin. protokołu).

Radny  Stanisław  Mikulicz  pogratulował  wyboru  i   przekazał  dalsze  prowadzenie  posiedzenia 
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Wleń Pani Katarzynie Kotołowskiej.
Ad.5.
Pani  Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  o  powołanie  komisji  skrutacyjnej  do przeprowadzenia 
tajnego głosowania na wybór wiceprzewodniczącego rady.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
Andrzej Czapski – członek komisji
Zbigniew Lebiedź – członek komisji
Marzena Wesołowska – przewodnicząca komisji

Zgłoszono kandydatów na wiceprzewodniczącego rady:
Radna Zofia Bielat
Radna Anna Zając
Radny Zbigniew Berdzik
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie i sporządziła protokół ( załącznik nr 4 do nin. 
protokołu).
Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  odczytała  protokół.  Wiceprzewodniczącym  Rady  Miasta  
i  Gminy  Wleń  został  wybrany  Radny  Zbigniew  Berdzik   uzyskując  wymaganą  bezwzględną 
większość głosów (uprawnionych do głosowania 12 radnych, „za” głosowało 7 radnych).

Pani Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Wleń , który  poddała pod głosowanie
„za” głosowało 14 radnych, „przeciw” -0, „wstrzymał się” Radny Jacek Gładysz
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady  Miasta i Gminy Wleń została podjęta 
większością głosów ( załącznik nr 5 do nin. protokołu)
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Pan Burmistrz Bogdan Mościcki pogratulował radnym zaufania wyborców i objęcia mandatów . 
Złożył  życzenia dobrej współpracy oraz  godnego reprezentowania wszystkich wyborców, a nie 
tylko dbałości o swój okręg wyborczy. 
Pan  Bogdan  Mościcki  pogratulował   wyboru  obecnemu  na  sesji  Burmistrzowi  elektowi  Panu 
Arturowi Zych.

Wobec wyczerpania porządku obrad  Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie pierwszej Sesji 
Rady Miasta i Gminy Wleń.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Wleń

/-/
Katarzyna Kotołowska

Protokołowała:
Bogusława Bieszczad
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