
                                                                Protokół  Nr I/14
                                             z sesji Rady Miejskiej w Byczynie 
                                                  z dnia 28 listopada 2014 r. 
                                                       ( od godz. 12°° - 131° )

Ad.1. Otwarcie sesji.

Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem radny obecny na 
sesji – Pan Władysław Buła ( Radny Senior). 

Porządek obrad zgodny z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 25 listopada 2014r., 
w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2014r. 

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie. 
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 wybranego Burmistrza Byczyny i złożenie przez niego ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.   

Ad.2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie.

Prowadzący obrady  Radny Senior  poprosił  Przewodniczącego Miejskiej  Komisji  Wyborczej  -  Pana 
Wojciecha  Całkę  o  wręczenie  radnym  wybranym  do  Rady  Miejskiej  VII  kadencji,  zaświadczeń 
o wyborze.  Następnie Przewodniczący Miejskiej  Komisji  Wyborczej  -  Pan Wojciech Całka dokonał 
uroczystego wręczenia zaświadczeń o wyborze. 

Ad.3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych 

Na wstępnie  Radny Senior  przypomniał  radnym,  iż  przed  przystąpieniem  do  wykonania  mandatu, 
składają  ślubowanie.  Odmowa  złożenia  ślubowania  skutkuje  wygaśnięciem  mandatu  radnego. 
Ślubowanie odbędzie  się w następujący sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno 
radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak 
mi  dopomóż Bóg”.  Następnie  Radny Senior  poprosił  wszystkich  zebranych  o powstanie  i  poprosił 
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o odczytanie treść roty przysięgi: „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  Radny  Senior 
wyczytywał nazwiska radnych, wywołany radny wstawał i wypowiadał słowo „ślubuję” – część radnych 
dodała zdanie „ Tak mi dopomóż Bóg”. Na koniec Radny Senior stwierdził, że wszyscy radni złożyli 
rotę przysięgi. 

Ad.4. Stwierdzenie kworum. 

Radny Senior stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, więc obrady są prawomocne.    
Ad.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 



W kolejnym punkcie obrad Radny Senior przeszedł do wyboru komisji skrutacyjnej. Prowadzący obrady 
przypomniał, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym rada wybiera ze swego grona 
przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy  ustawowego  składu  rady  w  głosowaniu  tajnym.  Radny  Senior  zaproponował  powołanie 
3-osobowej  komisji  skrutacyjnej.  Następnie  Radny  Senior  zakomunikował  zebranym,  że  osoby 
wchodzące w skład komisji skrutacyjne nie mogą ubiegać się o wybór na w/w funkcje. Następnie Radny 
Senior, poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. Radny Senior przypomniał zebranym, 
że  dany  kandydat  musi  wyrazić  zgodę  na  udział  w  pracy  w/w  komisji.  W następstwie  zgłoszono 
następujące  kandydatury  do  pracy w w/w komisji:  Radnego  –  Marcina  Altmana,  Radnego  Janusza 
Pustkowskiego,  Radnego –  Damiana  Gocejny.  Następnie  Radny Senior  wystosował   zapytanie,  czy 
poszczególni  kandydaci  wyrażają  zgodę  na  uczestnictwo  w  pracach  przedmiotowej  komisji. 
W odpowiedzi  wszyscy  wcześniej  zgłoszeni  radni  wyrazili  zgodę  na  uczestnictwo  w pracach  w/w 
komisji. Następnie Radny Senior poddał pod głosowanie składu osobowego komisji skrutacyjnej. I tak, 
Radny – Marcin Altman, został przez radnych jednogłośnie  ( 15 głosów „za” ) przegłosowany. Radny – 
Janusz Pustkowski,  został  przez radnych jednogłośnie  ( 15 głosów  „za” ) przegłosowany.  Radny – 
Damian Gocejna,  został  przez radnych jednogłośnie  (  15 głosów  „za” ) przegłosowany.  Następnie 
Radny Senior zakomunikował zebranym, że członkami zespołu komisji skrutacyjnej zostały następujące 
osoby: Radny – Marcin Altman, Radny – Janusz Pustkowski, Radny – Damian Gocejna. Kontynuując 
wypowiedź  Radny  Senior  zaproponował  5  –  minutową  przerwę,  celem  dokonania  wyboru 
przewodniczącego z wcześniej zgłoszonego składu komisji. Po przewie Radny Senior zakomunikował 
zebranym, że przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Radny – Marcin Altman.  

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady ( druk nr 1 ).

Prowadzący obrady Radny Senior poprosił Radcę Prawnego - Pana Zdzisława Pelca o wyjaśnienie zasad 
wyboru Przewodniczącego Rady. I tak, Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy 
o  samorządzie  gminnym  rada  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego 
i  wiceprzewodniczących  bezwzględną  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy 
ustawowego  składu  rady  w  głosowaniu  tajnym.  Kontynuując  Pan  Zdzisław  Pelc  dodał,  że  osoba 
ubiegająca się o wybór w danym głosowaniu, nie może sama na siebie głosować tj. nie otrzyma karty do 
głosowania. Na koniec Pan Zdzisław Pelc stwierdził, że kwestia sposobu wrzucania kart do urny, nie jest 
prawnie uregulowana.  Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej – Radny Marcin Altman dodał, 
że poszczególni  radni będą wyczytywani,  a Radny – Damian Gocejna będzie podchodzić z urną do 
danego  radnego,  celem  oddania  głosu.  Następnie  Radny  Senior  poprosił  zebranych  o  zgłaszanie 
kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie.  Na wstępie Radny – Krzysztof Chojak 
zgłosił  kandydaturę  Radnego – Adama Radoma.  Radny Senior  zapytał,  czy Radny – Adam Radom 
wyraża zgodę na kandydowanie. Radny – Adam Radom wyraził zgodę na kandydowanie. W związku 
z brakiem zgłoszeń innych kandydatur Radny Senior zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego 
Rady  Miejskiej.  Następnie  Radny  Senior  poprosił  komisję  skrutacyjną  o  przygotowała  kart  do 
głosowania na Przewodniczącego Rady i w tym celu Radny  Senior zarządził 10 - minutową przerwę. 
Radny Senior  po  przerwie  przed  przeprowadzeniem głosowania  poprosił  przewodniczącego  komisji 
skrutacyjnej - Radnego Marcina Altmana o przybliżenie zasad głosowania na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. I tak, przewodniczący komisji skrutacyjnej - Radny Marcin Altman stwierdził, że głosowanie 
odbywa  się  w  głosowaniu  tajnym  i  następnie  rozdał  karty  do  głosowania.  Z  kolei  Radny  Senior 
wyczytywał  nazwiska  poszczególnych  radnych,  a  Radny  –  Damian  Gocejna  podchodził  z  urną  do 
danego radnego celem oddania głosu.  Kontynuując wypowiedź  przewodniczący komisji skrutacyjnej - 
Radny Marcin Altman stwierdził, że dany kandydat musi uzyskać bezwzględną ilość głosów tj. 8 głosów 



„za”.  Następnie   Radny  Senior  stwierdził,  że  odbyło  się  głosowanie  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego  Rady,  a  teraz  komisja  skrutacyjna  dokona  przeliczenia  głosów 
i  sporządzi  w  tym  zakresie  stosowny  protokół.  W  tym  momencie  Radny  Senior  udzielił  głosu 
ustępującemu Burmistrzowi  Byczyny.  I  tak,  na wstępie ustępujący Burmistrz  Byczyny Pan Ryszard 
Gruner  pogratulował  wszystkim  radnym  i  nowemu  Burmistrzowi  Byczyny  wyboru.  Następnie 
ustępujący Burmistrz  Byczyny stwierdził,  że w rozdanych materiałach przed sesją,  są informacje na 
temat stanu gminy. W przedmiotowych materiałach są dane dot. podsumowania kadencji, jak również 
informacje dot. stanu oświaty na terenie gminy. Na koniec ustępujący Burmistrz Byczyny życzył nowo 
wybranym władzom determinacji w realizacji zamierzonych celów. Następnie Radny Senior zarządził 
5– minutową przerwę. Po przerwie  Radny Senior wznowił obrady i poprosił przewodniczącego komisji 
skrutacyjnej   –  Radnego – Marcina  Altmana o odczytanie  wyników głosowania  w sprawie  wyboru 
Przewodniczącego Rady . Komisja skrutacyjna w składzie Radny –  Marcin Altman - przewodniczący, 
Radny –  Damian Gocejna - członek, Radny – Janusz Pustkowski - członek. przewodniczący komisji 
skrutacyjnej odczytał, że w sesji uczestniczy 15 na 15 Radnych. W wyniku tajnego głosowania oddano 
ogółem  14  głosów,  głosów  ważnych  oddano  14.  Kandydat  na  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
w Byczynie Radny – Adam Radom dostał następującą ilość głosów: 14 głosów „za wyborem”, 0 głosów 
„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. A zatem na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie 
wybrano Radnego – Adama Radoma . Radny Senior odczytał uchwałę ( druk nr 1 ) w sprawie wyboru 
Radnego – Adama Radoma na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie . Następnie Radny Senior 
poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Byczynie o zajęcie miejsca za stołem 
prezydialnym  i  poprowadzenie  dalszej  części obrad. Z kolei  nowo  wybrany  Przewodniczący  Rady 
Miejskiej  w  Byczynie  –  Radny  Adam  Radom  podziękował  Radnemu  Seniorowi  za  tak  sprawne 
prowadzenie obrad do tej pory.  Następnie nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował, za tak 
duży kredyt  zaufania,  ze strony Radnych.  Kończąc  wypowiedź Przewodniczący Rady stwierdził,  że 
postara się z dużą nawiązką spłacić udzielony jego osobie kredyt zaufania. 

Ad.7.  Wybór Wiceprzewodniczących Rady ( druk nr 2 ).

Na wstępie Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie kandydatur  na Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej  w  Byczynie.  Kontynuując  wypowiedź  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  w  przypadku 
wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  obowiązują  takie  same  przepisy  jak  przy  wyborze 
Przewodniczącego  Rady.  Następnie  Radna  –  Jadwiga  Gierczyk  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  – 
Krzysztofa Chojaka. Przewodniczący Rady zapytał Radnego – Krzysztofa Chojaka, czy wyraża zgodę 
na kandydowanie. Radny – Krzysztof Chojak wyraził zgodę na kandydowanie. Z kolei Radny – Damian 
Gocejna  zgłosił  kandydaturę  Radnego   -  Jerzego  Pluty.  Przewodniczący  Rady zapytał  Radnego   – 
Jerzego  Pluta,  czy  wyraża  zgodę  na  kandydowanie.  Radny  –  Jerzy  Pluta  wyraził  zgodę  na 
kandydowanie. W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatur, Przewodniczący Rady zamknął listę 
kandydatów  na  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej.  Przewodniczący  Rady  poprosił komisję 
skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskie w Byczynie. 
Następnie Przewodniczący Rady  zarządził 3 – minutową przerwę celem przygotowania stosownych kart 
do  głosowania.  Po  przygotowaniu  kart  do  głosowania  przez  komisję  skrutacyjną, 
Przewodniczący Rady wznowił obrady. Przewodniczący Rady stwierdził,  że głosowanie odbywać się 
będzie na podobnych zasadach jak przy wyborze Przewodniczącego Rady. I tak, Przewodniczący Rady 
odczytywał wg. kolejności nazwiska radnych, a Radny – Damian Gocejna podchodził z urną do radnych 
celem  oddania  głosu.  Następnie  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przedmiotowe  głosowanie 



w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  odbyło  się, w  następstwie 
komisja  skrutacyjna  dokona  przeliczenia  głosów i  sporządzenia  stosownego protokołu.  Na ten  czas 
Przewodniczący Rady zarządził 10 – minutową przerwę. Po przerwie  Przewodniczący Rady wznowił 
obrady i poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej  – Radnego – Marcina Altmana o odczytanie 
wyników głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie. Komisja 
skrutacyjna w składzie Radny –  Marcin Altman - przewodniczący, Radny –  Damian Gocejna - członek, 
Radny  –  Janusz  Pustkowski  -  członek.  Przewodniczący  komisji  skrutacyjnej  odczytał,  że  w  sesji 
uczestniczy 15 na 15  radnych. W wyniku tajnego głosowania oddano ogółem 14 głosów w tym 14 
głosów ważnych. Kandydat Radny – Krzysztof Chojak - 14 głosów „za wyborem”,  0 „przeciw” , 0 
„wstrzymujących  się”.  Kandydat  Radny  –  Jerzy  Pluta-  14  głosów  „  za  wyborem”  ,  0  głosów 
„przeciwko” ,  0 głosów „ wstrzymujących się”. Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie 
wybrano Radnego – Krzysztofa Chojaka i Radnego – Jerzego Pluta . Następnie Przewodniczący Rady 
odczytał uchwałę w sprawie wyboru Radnego – Krzysztofa Chojaka  oraz  Radnego - Jerzego Pluta  na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 2 ). Po odczytaniu przedmiotowej uchwały 
Przewodniczący Rady poprosił nowo wybranych Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej                     w  
Byczynie o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. 

Ad.8.   Wręczenie  zaświadczenia  nowo wybranego  Burmistrza  Byczyny  i  złożenie  przez  niego 
ślubowania. 

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  -  Pan  Wojciech  Całka  odczytał  treść  zaświadczenia 
w sprawie wyboru Pan Roberta Świerczka na Burmistrza Byczyny.  Następnie Przewodniczący Rady 
stwierdził, że w tym momencie Miejska Komisja Wyborcza oficjalnie zakończyła pracę. Kontynuując 
wypowiedź  Przewodniczący  Rady  zaprosił  nowo  wybranego  Burmistrza  Byczyny  do  złożenia  roty 
ślubowania. 
Obejmując  Urząd  Burmistrza  Gminy,  uroczyście  ślubuję,  że  dochowam  wierności  prawu,  
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy  
Byczyna. Burmistrz Byczyny dopowiedział  „ Tak mi dopomóż Bóg.” 
Na koniec Przewodniczący Rady dopowiedział, że zgodnie z obowiązującym prawem, w tym momencie 
Burmistrz objął funkcję. Z kolei Burmistrz Byczyny dopowiedział, że będzie chciał tak pracować, aby 
udzielony mu i nowo wybranym radnym kredyt zaufania spłacić z nawiązką

Ad.9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

Przewodniczący  Rady  dokonał  zamknięcia  I  sesji  VII   kadencji  Rady.  Na  tym  protokół 
zakończono i podpisano. Integralną jego częścią jest nagranie CD przechowywane w Biurze 
Rady, zgodnie z § 30 Statutu Gminy, przez okres jednego roku. 

                                                                                              Przewodniczący



 Rady Miejskiej
   w Byczynie 

                                                                                                    
                                                                                               Adam Radom

           

Protokołował: Marek Rychlicki

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu
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