Protokół Nr I/06
posiedzenia Rady Miasta odbytego w dniu 27 listopada 2006 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 10 –ej
a zakończono o godz.1430
Na ogólną liczbę 15 radnych, udział w sesji wzięło 15 radnych wg załączonej listy
obecności.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Pan Andrzej Duda - Burmistrz Miasta – elekt,
naczelnicy wydziałów Urzędu Miasta, kierownicy jednostek podporządkowanych
Radzie.
Przewodniczący obrad Jerzy Staszkiewicz stwierdził, że na sali obrad
obecnych jest 15 radnych, jest wystarczające quorum do prowadzenia obrad
i podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie

odczytał

porządek

dzienny

posiedzenia,

który

przedstawia

się

następująco:
Sesje otworzył senior Rady Miasta radny Jerzy Staszkiewicz.
Przywitał radnych oraz gości zaproszonych przybyłych na sesję. Powiedział, że sesja
została zwołana zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym w terminie 7 dni
od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą.
1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
2. Sprawozdanie z wyników głosowanie.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Kolno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Kolno.
7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Streszczenie przebiegu posiedzenia:
Przewodniczący obrad Pan Jerzy Staszkiewicz,

porosił o uwagi do

przedstawionego porządku obrad.
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Uwag do przedstawionego porządku nie było, zatem Rada będzie obradowała na
I sesji w dniu 27 listopada wg przedstawionego wyżej porządku.
Głosować będziemy przez podniesienie ręki.
Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony wyżej
porządek obrad.
Za głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów wstrzymujących –
zero.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła zaproponowany porządek
dzienny obrad.
Ad. 2
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie i wprowadzenie sztandaru
Miasta Kolno.
Sztandar wprowadzono.
Następnie Przewodniczący obrad radny Jerzy Staszkiewicz – poprosił
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Jacka Bagińskiego o krótkie
przedstawienie wyników wyborów do Rady Miasta .
Pan Jacek Bagiński – powiedział, że koordynacje wszystkich prac
związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wyborów sprawowała Miejska
Komisja

Wyborcza

w

7

osobowym

składzie.

Komisja

współpracowała

z pełnomocnikiem ds. wyborów oraz z pracownikami Urzędu Miasta, którym
powierzono

obsługę

wyborów,

ponadto

korzystano

ze

wspomagania

informatycznego.
Do wyboru Rady Miasta utworzono 7 okręgów wyborczych. Wybory i głosowanie
przeprowadzono we wszystkich okręgach wyborczych.
Uprawnionych do głosowania na terenie miasta było 8 648 osoby,
w głosowaniu wzięło udział 4 175 wyborców, co stanowi 47,6%.
Wybory bezpośrednie Burmistrza Miasta zostały przeprowadzone w dwóch
turach. Żaden z 7 zgłoszonych kandydatów w pierwszej turze nie uzyskał wymaganej
większości głosów, dlatego też odbyło się ponowne głosowanie w dniu 26 listopada
br. W drugiej turze o fotel Burmistrza Miasta Kolno ubiegali się Pan Andrzej Duda
i Eugeniusz Gromadzki. W wyniku głosowania Burmistrzem Miasta został wybrany
PAN ANDRZEJ DUDA, uzyskując 1780 głosów.
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W demokratycznych wyborach społeczeństwo Kolna zdecydowało o składzie
nowej Rady Miasta. Spośród wielu kandydatów to właśnie Państwo dostaliście
mandat zaufania.
Na zakończenie swego wystąpienia pogratulował wszystkim wybranym i
życzył owocnej pracy dla dobra miasta i jego mieszkańców.
Ponadto poinformowała, że Komisja pracowała sumiennie, dowodem czego
jest brak skarg i protestów na działalność Komisji ( informacja w załączeniu).
Ad. 3
Wręczenie zaświadczeń.
W tym punkcie porządku dziennego Pan Jacek Bagiński Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej wręczył nowowybranym radnym zaświadczenia stwierdzające ich
wybór.
Ad. 4
Ślubowanie radnych.
W tym punkcie porządku sesji Przewodniczący obrad Pan Jerzy Staszkiewicz ,
poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania, która brzmi:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Najmłodszy wiekiem radny Adam Wojciech Sekściński odczytywał kolejno
nazwiska radnych, którzy stojąc wypowiadali słowo „ślubuję”, część radnych dodało
słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. W ten sposób wszyscy obecni radni złożyli
ślubowanie.
Pan Sławomir Gromadzki – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,
poinformował że z powiatu kolneńskiego jest dwóch radnych w Sejmiku. Ze swojej
strony zadeklarował chęć współpracy z Radą Miasta, Burmistrzem Miasta
i Starostwem dla dobra miasta i powiatu. Radnym Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta
elektowi pogratulował wyboru. Ponadto wyraził chęć brania udziału w sesjach Rady
Miasta. Obiecał współpracę ze wszystkimi samorządami w powiecie kolneńskim.
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Przeprosił Radę, że musi opuścić obrady z uwagi na obowiązki.
Przewodniczący obrad w imieniu własnym i Rady podziękował za gratulację
i pogratulował wyboru radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Sławomirowi
Gromadzkiemu.
Ad. 5
Przewodniczący obrad radny Jerzy Staszkiewicz zwrócił się do radnych
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miasta. Poinformował Radę,
iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego
grona

Przewodniczącego

Rady

Miasta

bezwzględną

większością

głosów

w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym. Skład Rady jest
100% dlatego też podjęte uchwały będą prawomocne.
Ponadto poinformował, że art. 25 a ustawy samorządowej mówi „Radny nie
może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego
interesu prawnego”. O zakwalifikowaniu powyższego artykułu i branie udziału
w głosowaniu decyduje każda zgłoszona osoba wyrażająca zgodę na kandydowanie.
Podjęta decyzja radnego w tej sprawie będzie odnotowana w protokole sesji, czyli
radny sam decyduje czy jest to jego interes prawny, czy nie.
Według opinii prawnych przepis ten nie jest jednoznacznie interpretowany
Przewodniczący

obrad

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatur

na

funkcję

Przewodniczącego Rady.
Radny Jan Szczepankowski zgłosił kandydaturę radnego Jerzego Staszkiewicza.
Kandydat jest osoba odpowiedzialną, cieszy się zaufaniem społecznym.
Pan Jerzy Staszkiewicz wyraził zgodę a kandydowanie.
Radny Jan Żubrowski zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Korzepa na
Przewodniczącego Rady.
Pan Kazimierz Korzep wyraził zgodę a kandydowanie.
Radny Stanisław Jabłoński zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Śniadacha
na Przewodniczącego Rady.
Pan Mieczysław Śniadach wyraził zgodę a kandydowanie.
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski – złożył wniosek formalny o zamknięcie listy
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący obrad poddał wniosek formalny pod głosowanie.

4

Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów
wstrzymujących – zero.
Radny Kazimierz Korzep stwierdził wobec Rady, że nie będzie brał udziału
w głosowaniu nad swoją osobą. Równocześnie zwrócił się do pozostałych
kandydatów o postąpienie w ten sam sposób.
Radny Mieczysław Śniadach – żeby wybory były uczciwe, wszyscy powinniśmy
brać udział w czynnym głosowaniu. Weźmy wszyscy udział w głosowaniu.
Radny Jerzy Staszkiewicz poparł wniosek radnego Mieczysława Śniadacha.
Po przemyśleniu radny Korzep Kazimierz wycofał swój wniosek o nie braniu udziału
w głosowaniu.
Następnie Rada przystąpiła do powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
tajnego głosowania w wyborze Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny Jan Żubrowski zgłosił radną Jadwigę Potaś. Radna wyraziła zgodę na
kandydowanie do Komisji.
Radny Jan Szczepankowski zgłosił radnego Stanisława Antonowicza, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radny Stanisław Antonowicz zgłosił radnego Jana Szczepankowskiego do pracy
w Komisji, który również wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej zgłoszeń nie było.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany skład Komisji Skrutacyjnej, który
jest następujący:
1. Jadwiga Potaś
2. Stanisław Antonowicz
3. Jan Szczepankowski
Za przedstawionym wyżej składem głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych –
zero, głosów wstrzymujących – jeden.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada powołała Komisje Skrutacyjną w osobach:
1. Jadwiga Potaś.
2. Stanisław Antonowicz.
3. Jan Szczepankowski.
Przewodniczący obrad przedstawił sposób głosowania.
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Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „x" w kratce z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x" w więcej niż w jednej kratce
lub niepostawienie znaku „x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Radny Jan Żubrowski – co będzie jeśli dwóch kandydatów będzie miało
jednakową ilość głosów.
Radny Kazimierz Korzep – a co będzie jeśli np. zgłoszonych będzie trzech
kandydatów i wszyscy uzyskają jednakową ilość głosów.
Radca Prawny Pan Mieczysław Śliwka - Statut Miasta nie ustala sposobu
przeprowadzania głosowania. Rada musi ustalić, kto w takich przypadkach
przechodzi do drugiej tury głosowania.
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski wnioskował o przerwę w obradach w celu
przygotowania

procedury

głosowania

w

wyborach

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad zaproponował by w skład komisji opracowującej zasady
głosowania weszły następujące osoby:
1. Zbigniew Twarowski – wyraził zgodę.
2. Owczarczyk Lech Janusz – wyraził zgodę.
3. Myhal Krzysztof Jeremi – wyraził zgodę.
4. Radca Prawny Urzędu Miasta – Mieczysław Śliwka.
Przewodniczący obrad zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przerwie Rada wznowiła obrady.
Radny Zbigniew Twarowski zgłosił wniosek formalny o zmianę porządku
dziennego dzisiejszego posiedzenia o pkt. 5 o treści: „podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia

sposobu

głosowania

przy

wyborze

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady. Następne punkty przesunęły by się o jeden.
Przewodniczący obrad poddał wniosek formalny o zmianę porządku dziennego
posiedzenia pod głosowanie. Za zmianą porządku głosowało 15 radnych, głosów
przeciwnych – zero, głosów wstrzymujących – zero.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada przyjęła zmianę porządku obrad
jednogłośnie.
Przewodniczący

obrad

przedstawił

zmieniony

porządek

dzienny

dzisiejszego posiedzenia:
1.

Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.

2.

Sprawozdanie z wyników głosowanie.
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3.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.

4.

Złożenie ślubowania przez Radnych.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu głosowania przy wyborze
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

6.

Wybór Przewodniczącego Rady Miasta.

7.

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Kolno.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie dokonywania czynności w sprawach z

zakresu
prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Kolno.
10.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

11.

Zamkniecie posiedzenia.

Następnie Radny Zbigniew Twarowski odczytał projekt uchwały w sprawie
ustalenia

sposobu

głosowania

przy

wyborze

Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczącego Rady.
Uwag nie wniesiono. Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie
Przewodniczący obrad poddał przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów
wstrzymujących – zero.
U C H W A Ł A Nr I /1/ 06
( w załączeniu)

Ad. 6
Rozpoczęto głosowanie w wyborach Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad poinformował, by glosowanie przebiegło sprawnie, każdy
wyczytany radny podchodzi do stolika z parawanem i oddaje głos. Kartę
do głosowania wrzuca do urny. Stwierdził, że tajność głosowania jest zapewniona.
Wszyscy radni wzięli udział w wyborze Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę na przeliczenie głosów
i sporządzenie protokołu przez Komisję skrutacyjną.
Po przerwie Rada wznowiła obrady.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Jadwiga Potaś odczytała wyniki
głosowania. W wyniku głosowania kandydaci na funkcje Przewodniczącego otrzymali
następujące ilości głosów:
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Kazimierz Korzep – 5 głosów,
Jerzy Staszkiewicz – 6 głosów,
Śniadach Mieczysław 4 głosy.
Komisja stwierdziła, że w I turze głosowania Rada nie wyłoniła Przewodniczącego
Rady, bowiem żaden ze zgłoszonych kandydatów nie uzyskał bezwzględnej
większości głosów.
Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą do drugiej tury głosowania przechodzą
kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów tj. Kazimierz Korzep i Jerzy
Staszkiewicz.
Rada ponownie przystąpiła do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół. Protokół w załączeniu)
W drugiej turze głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości
głosów: Kazimierz Korzep – 5 głosów, Jerzy Staszkiewicz – 9 głosów.
W wyniku wyborów w drugiej turze głosowania Przewodniczącym Rady Miasta został
wybrany JERZY STASZKIEWICZ.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Jadwiga Potaś w imieniu własnym i
całej Rady pogratulowała zwycięstwa.
Radny Kazimierz Korzep pogratulował wyboru dla Przewodniczącego i wyborcom i
stwierdził, że jest mu smutno, że przegrał.
Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
U CH W A Ł A Nr I /2/06
w załączeniu
Pan Robert Suchodolski – były Przewodniczący Rady Miasta pogratulował nowo
wybranemu Przewodniczącemu Rady przekazał atrybut władzy - „rózgę” przekazaną
na początku poprzedniej kadencji przez młodzież z Gimnazjum w Kolnie do
przywoływania do porządku radnych. Jednocześnie stwierdził, że ma nadzieję, że
stanie się to tradycją.
Złożył życzenia by rządy były skuteczne i miasto jak i jego mieszkańcy żyli lepiej.
Przewodniczący Rady Jerzy Staszkiewicz podziękował za wybór. Stwierdził, że
będzie się starał być apolityczny mimo, ze startował z listy PiS ale nie jestem
członkiem tej partii. Po prostu to jedyne ugrupowanie, jakie zauważyło moją osobę i
zaproponował startowanie ze swej listy na radnego Rady Miasta. Wszystkim, którzy
na mnie glosowali serdecznie dziękuję i obiecuję iż dołożę wszelkich starań by nie
zawieść Wysokiej Rady ani też wyborców.
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Ad.7
W tym Rada przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję w Radzie.
Radny Jan Żubrowski zgłosił radną Jadwigę Potaś, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Radny Kazimierz Korzep zgłosił radnego Owczarczyka Lecha Janusza. Który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jan Szczepankowski – zgłosił radnego Myhala Krzysztofa Jeremiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.’
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski – złożył wniosek formalny o zamknięcie listy
kandydatów.
Za wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów
wstrzymujących – zero.
Przewodniczący Rady Jerzy Staszkiewicz – w związku z tym, że głosowanie
na Wiceprzewodniczącego Rady jest tajne. Rada musi powołać Komisję Skrutacyjną.
Proszę o zabieranie głosu w tej sprawie.
Radny Zbigniew Twarowski wnioskował by skreślić radną Jadwigę Potaś, która
kandyduje na Wiceprzewodniczącego Rady a pozostałe osoby pozostawić w Komisji.
Radny Jan Żubrowski zgłosił do pracy w Komisji Skrutacyjnej radnego Stanisław
Antonowicza, który wyraził zgodę.
Rada jednogłośnie zatwierdziła skład Komisji Skrutacyjnej.
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski – zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. Za wnioskiem głosowało 15
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
Każdy wyczytany radny podchodzi do stolika gdzie dokona wyboru i wrzuca kartę do
głosowania do urny.
Przewodniczący Rady Miasta zarządził 10 minutowa przerwę.
Po przewie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jan Żubrowski odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej (protokół w załączeniu).
W wyniku głosowania zgłoszeni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Myhal Krzysztof Jeremi – 4 głosy
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Owczarczyk Lech Janusz – 4 głosy
Potaś Jadwiga – 7 głosów.
W związku z tym, że żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej ilości
głosów, a dwóch otrzymało jednakową ilość głosów, dlatego też należy zgodnie
z podjęta uchwałą wyłonić drugiego kandydata, który będzie uczestniczył w drugiej
turze głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady.
Obecnie Rada głosować będzie na następujących kandydatów: Myhala
Krzysztofa Jeremiego i Owczarczyka Lecha Janusza. Rada dokona rozstrzygnięcia
w głosowaniu tajnym.
W wyniku głosowania do drugiej tury wyborów Wiceprzewodniczącego Rady wchodzi
Owczarczyk Lech Janusz ( protokół w załączeniu).
Rada w drugiej turze głosowania wybrała Radną JADWIGĘ POTAŚ na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kolno (protokół w załączeniu)
Radna Jadwiga Potaś podziękowała za zaufanie i powiedziała, że dołoży wszelkich
starań by nie zawieść zaufania.
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Staszkiewicz odczytał uchwałę o wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady. Pogratulował wyboru Wiceprzewodniczącej Rady
i poprosił do stołu prezydialnego.
U C H W A Ł A Nr I /3/06
( w załączeniu)

Ad. 8
W tym punkcie Rada będzie podejmować uchwałę w sprawie powołania
stałych komisji Rady Miasta i przedmiotu ich działania.
Przewodniczący rady -wcześnie każdy z radnych miał możliwości wrażenia
swego akcesu, w której komisji chce pracować. Zgodnie ze Statutem Miasta, komisje
mogą liczyć od 3 – 4 osób.
Do Komisji Rozwoju Gospodarczego zapisało się 5 osób, dlatego też jedna osoba
musi przejść do pracy w innej komisji. Nikt ze zgłoszonych osób nie zrezygnował.
W związku z tym Przewodniczący Rady poinformował, że przeprowadzone
zostanie głosowanie jawne nad składem komisji Rozwoju Gospodarczego. Radny,
który uzyska najmniejszą ilość głosów, automatycznie przechodzi do pracy w innej
Komisji.
Do Komisji zapisali się następujący radni:
1. Zbigniew Tadeusz Twarowski
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2. Krzysztof Jeremi Myhal
3. Adam Wojciech Sekściński
4. Stanisław Jabłoński
5. Lech Janusz Owczarczyk
W czasie głosowania poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:
Zbigniew Tadeusz Twarowski – za 13 głosów, 2 głosy wstrzymujące
Krzysztof Jeremi Myhal – za 10, przeciw – 1 głos, 4 głosy wstrzymujące,
Adam Wojciech Sekściński – za 5, przeciw – 3 głosy, 7 głosów wstrzymujących,
Stanisław Jabłoński – za 10 głosów , przeciw - 1, głosów wstrzymujących – 4,
Lech Janusz Owczarczyk – za 6 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 9
Przewodniczący Rady stwierdził, że najmniejszą ilość głosów uzyskał radny Adam
Wojciech Sekściński.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, w której Komisji chciałby pracować.
Radny Adam Wojciech Sekściński stwierdził, że chce pracować w Komisji Budżetu
i Finansów.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego, Komisja
Rewizyjna i Komisja Budżetu i Finansów będą liczyły po 4 osoby, zaś Komisja
Praworządności i Spraw Obywatelskich 3 osoby.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał osoby, które zostały zgłoszone do składu
Komisji Rewizyjnej. Z tego składu Rada ma wybrać Przewodniczącego Komisji i jego
Zastępcę. Zatem poprosił o zgłaszanie kandydatów na te funkcje.
Radny

Jan

Żubrowski

zgłosił

radnego

Stanisława

Antonowicza

na

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radny Antonowicz wyraził zgodę na
kandydowanie.
Radny Kazimierz Korzep zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Za wnioskiem głosowało 15 radnych,
głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących – zero.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Stanisława Antonowicza
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów wstrzymujących
jeden.
Przewodniczący Rady stwierdził, że przy jednym głosie wstrzymującym ( wstrzymał
się od głosowania Stanisław Antonowicz) Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został wybrany STANISŁAW ANTONOWICZ.
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Obecnie

Rada

dokona

wyboru

Zastępcy

Przewodniczącego

Komisji

Rewizyjnej. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję.
Radny Kazimierz Korzep zgłosił radnego Jana Żubrowskiego, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Radny Zbigniew Twarowski

zgłosił wniosek formalny o zamknięcie listy

kandydatów.
Przewodniczący Rady wniosek formalny poddał pod głosowanie. Za przyjęciem
wniosku głosowało 15 radnych.
Przewodniczący poddał

pod

głosowanie

kandydaturę

Jana

Żubrowskiego

na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania ( Żubrowski
i Sekściński).
Przewodniczący Rady stwierdził, że przy dwóch głosach wstrzymujących radny JAN
ŻUBROWSKI został wybranym zastępcą Przewodniczącego Komisji rewizyjnej
Radny Stanisław Antonowicz i Jan Żubrowski podziękowali z zaufanie.
Przewodniczący Rady Jerzy Staszkiewicz odczytał projekt uchwały sprawie
powołania stałych komisji Rady Miasta i przedmiotu ich działania.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za podjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – zero, głosów wstrzymujących
– zero.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę w sprawie powołania stałych
komisji Rady Miasta i przedmiotu ich działania podjęła jednogłośnie.
U C H W A Ł A Nr I /4/06
( w załączeniu)

Ad. 9
Przewodniczący

Rady

Miasta

stwierdził,

że

projekt

uchwały

w

sprawie

dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
Kolno był w materiałach i wszyscy radni mieli możliwość zapoznanie się z jej treścią,
zatem nie zachodzi potrzeba jej czytania. Poprosił o zgłaszanie uwag do
przedłożonego projektu uchwały.
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski zgłosił poprawkę by w § 1 przedstawionego
projektu uchwały po słowach „Rada Miasta Kolno” dodać słowa „o uchwalenie
i zmiany wysokości wynagrodzenia za pracę”.
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Więcej uwag nie było.
Przewodniczący rady poddał zgłoszoną poprawkę pod głosowanie. Za przyjęciem
poprawki głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszoną poprawkę.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały z poprawka i poddał go pod
glosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie
było, głosów wstrzymujących nie było.
U C H A Ł A Nr I /5/06
(w załączeniu)

Ad. 10
Interpelacje zapytania i wolne wnioski.
Radny

Kazimierz

Korzep

zgłosił

wniosek

do

Burmistrza

Miasta

o

wygospodarowanie samodzielnego pomieszczenia na potrzeby Oddziału w Kolnie
Polskiego Związku Niewidomych. Wniosek ten składa w imieniu Przewodniczącej
Oddziału w Kolnie.
Pan Mieczysław Śniadach – Burmistrz Miasta - dla Oddziału Polskiego Związku
Niewidomych była złożona propozycja co do lokalu. Niestety wspólnie z Harcerzami
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 8. Przewodnicząca odmówiła przyjęcia tego
lokalu.
Pan

Dariusz

Gąsiewski

–

Dyrektor

Zakładu

Gospodarki

Komunalnej

i Mieszkaniowej – Oddział Polskiego Związku Niewidomych ma zaproponowany lokal
ale by ten lokal można było użytkować należy zawrzeć umowę z zakładem
Energetycznym na dostawę energii do lokalu. Związek do dnia dzisiejszego tego nie
zrobił. Zakład nie może ponosić kosztów utrzymania lokalu jakiegokolwiek
stowarzyszenia, ponieważ te koszty musiałyby iść na wszystkich mieszkańców
zasobów komunalnych.
Radny Zbigniew Tadeusz Twarowski – wnioskował by na początku kadencji nowej
Rady przeprowadzić szkolenie radnych w zakresie planowania i realizacji budżetu,
środków unijnych.
Ponadto wnioskował o przekazanie dla radnych planu pracy rady na rok 2006,
Statutu Miasta i ustawy o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady – Statut Miasta i ustawa o samorządzie gminnym będzie
Państwu radnym dostarczona przy materiałach na następna sesję.
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Radny Stanisław Jabłoński – na jakiej zasadzie możemy się rozliczyć z czasu
pracy z zakładem pracy, wówczas kiedy bierzemy udział w pracach Rady?
Pan Mieczysław Śliwka – Radca Prawny- rozliczenie to definiuje ustawa
o samorządzie gminnym. Zaproszenie jest podstawą do udzielenia dnia wolnego.
Radny za posiedzenie otrzymuje dietę, która jest rekompensata za utracone
wynagrodzenie. Jak to jest rozliczane w poszczególnych zakładach pracy, różnie.
Dotychczas nie zdarzyło się, by radny stracił wynagrodzenie w zakładzie pracy
z powodu wzięcia udziału w pracach Rady.
Pan Andrzej Duda – Burmistrz Miasta - elekt pogratulował wszystkim wyboru.
Jednocześnie stwierdził, że słuchał z uwaga wszystkich wypowiedzi radnych. Co do
szkolenia, będzie zorganizowane.
Co do diet, to są one najniższe w powiecie. W najbliższej przyszłości rozpatrzymy
i ten wniosek.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał życzenia dla radnych przesłane przez Posła
Jarosława Zielińskiego.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził wyczerpanie przyjętego porządku
dziennego, zamknął obrady I zwyczajnej sesji Rady Miasta. Podziękował wszystkim
za udział w sesji.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Staszkiewicz
Protokółowała:
Krystyna Wyrwas
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