
P R O T O K Ó Ł   NR  I/2006

    SESJI INAUGURACYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ 
                          W JASTROWIU

odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku



Protokół Nr I/2006
………………………………..

sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 
27 listopada 2006 roku w godz. 16:00 – 17:30.

Ad 1
Obrady I sesji V kadencji otworzył i prowadził Pan Czesław Hałasa, 
najstarszy wiekiem radny.
Pan Czesław Hałasa stwierdził prawomocność sesji. W obradach 
uczestniczyło 15 radnych na stan 15 – według listy obecności – zał. Nr 1.

Następnie Pan Czesław Hałasa powitał nowo wybranych radnych Rady 
Miejskiej, burmistrza, jego zastępcę, sekretarza, skarbnika, sołtysów, 
księży parafii z Jastrowia i Sypniewa, kierowników referatów Urzędu 
Gminy i Miasta, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy

Ad 2
Pan Czesław Hałasa – najstarszy radny odczytał rotę ślubowania, 
a Pan Michał Kruszyński – najmłodszy radny – listę radnych.

Kolejno wyczytani złożyli ślubowanie.

Ad 3
Pan Czesław Hałasa przedstawił porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej:

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora.



6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej:

      a)    zgłaszanie  kandydatów  na  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Rady 

Miejskiej,

b)   powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Wolne wnioski.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.             

Powyższy porządek został przegłosowany i przyjęty przez radnych jedno-
głośnie.

Ad 4 
Na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono radnego Pana Pawła 
Dymka. Pan Dymek wyraził zgodę na kandydowanie. 
Rada Miejska następnie w głosowaniu jawnym wybrała komisję skrutacyjną 
w celu przeprowadzenia wyborów w głosowaniu tajnym przewodniczącego 
Rady, w następującym składzie:
- Pan Wojciech Sakowicz,
- Pan Stanisław Gawluk,
- Pan Dariusz Mańkowski.

Komisję wybrano jednogłośnie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, Przewodniczącym Rady 
został Pan Paweł Dymek

Uchwała Nr 1/2006 wraz z protokołem z wyboru stanowi załącznik Nr 2 
do protokołu (podjęta jednogłośnie).

Ad 5
Po odczytaniu protokołu komisji skrutacyjnej, przewodniczący obrad poprosił 
Pana Pawła Dymka do stołu prezydialnego i przekazał dalsze prowadzenie 
obrad sesji.

Ad 6



Na funkcję wiceprzewodniczącego rady zgłoszono radnego Pana Grzegorza 
Hundt, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Rada ustaliła, że głosowanie przeprowadzi ta sama komisja skrutacyjna, która 
była wybrana do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady.

W wyniku tajnego głosowania, Wiceprzewodniczącym Rady został Pan 
Grzegorz Hundt.

Uchwała Nr 2/2006 wraz z protokołem z wyboru stanowi załącznik Nr 3
do protokołu (pojęta jednogłośnie).

Ad 7
Burmistrz Gminy i Miasta Pan Ryszard Sikora wręczył Przewodniczącemu 
Rady projekt budżetu na rok 2007.
Ponadto przedstawił propozycje, prośbę o spotkanie całej rady (spotkanie 
robocze) w dniu 29 listopada 2006 roku o godz. 16:00 (przesunięte na godz. 
17:00) w związku z koniecznością omówienia projektu budżetu na 2007 roku 
oraz innych niemniej ważnych, bieżących spraw, których termin uległ 
znacznemu skróceniu (druga tura wyboru burmistrza).
Ponadto poinformował, że następna sesja obędzie się już 1 grudnia 2006 roku.

Głos zabrał Pan Jan Przybylski, były Przewodniczący Rady poprzednich 
kadencji. Złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady oraz 
Wiceprzewodniczącemu, jak również wszystkim radnym. Wręczył Panu 
Przewodniczącemu Rady długopis, który będzie mu służył do podpisywania 
samych „dobrych” uchwał w nowej kadencji rady.

Ad 8
Radzie Miejskiej zostały wręczone kalendarze na rok 2007 z pomocnym dla 
nich informatorem oraz zbiór prawa samorządowego.
Ponadto Przewodniczący zaapelował do radnych o składanie deklaracji o przy-
należności do komisji rady (deklaracje wręczono radnym).
Pozostałe informacje i materiały, radni otrzymają na spotkaniu w środę, tj.
29.11.2006 roku.

Ad 9
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany.
Podziękował zebranym za udział i zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej
V kadencji.

Protokołowała                      Przewodniczący obrad         Przewodniczący RM

Katarzyna  T. Piszczek            Czesław Hałasa                       Paweł Dymek


