BRM.0002.11.2018
Protokół Nr I/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 19 listopada 2018 r.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) pierwszą sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu zwołał
Komisarz Wyborczy w Radomiu I.
Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek. W sesji udział
wzięło 15 nowo wybranych radnych oraz przybyli na sesję goście.
Ad 1.
Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu I pierwszą sesję otworzył
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i przekazał prowadzenie najstarszemu wiekiem radnemu
obecnemu na sesji Jadwidze Kopyckiej.
Ad 2.
Radna senior powitała nowo wybranych radnych, burmistrza Artura Ludwa i wszystkich
przybyłych gości.
Poprosiła o wprowadzenie sztandaru Gminy Szydłowiec oraz o odegranie Hymnu
Państwowego.
Zwróciła się do radnych o potwierdzenie obecności na sesji w systemie elektronicznym.
(załącznik nr 1)
Poinformowała, że ustalony przez Komisarza Wyborczego w Radomiu porządek obrad
przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
Złożenie ślubowania przez Radnych.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
Wybór Przewodniczącego Rady.
Zakończenie obrad.

Poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu składają ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni
powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
"Tak mi dopomóż Bóg."
Przystąpiono do złożenia ślubowania.
Rotę ślubowania o treści "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." odczytała radna senior Jadwiga
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Kopycka. Następnie odczytywała nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej, a radni
potwierdzali ślubowanie.
Ślubowanie złożyło 15 radnych.
Radna Senior stwierdziła, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady
Miejskiej w Szydłowcu.
Ad 4.
Radna Senior poinformowała, że Rada przystąpi do przyjęcia ślubowania przez wybranego
burmistrza Artura Ludwa.
Poinformowała, że na podstawie art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) objęcie obowiązków przez burmistrza następuje
z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew złożył ślubowanie o treści:
„Obejmując urząd burmistrza Szydłowca, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy." potwierdzając rotę ślubowania słowami: „Ślubuję.
Tak mi dopomóż Bóg”.
Rada Miejska w Szydłowcu przyjęła ślubowanie złożone przez wybranego Burmistrza
Szydłowca Artura Ludwa.
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew złożył podziękowania wszystkim, którzy oddali na
niego swój głos.
Ad 5.
Prowadząca obrady radna senior Jadwiga Kopycka poinformowała, że na podstawie art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze
zm.) wyboru przewodniczącego rady dokonuje się bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radna Anna Majstrak zgłosiła radną Wioletę Turek, która wyraziła zgodę.
Radny Marek Plewa zgłosił radnego Arkadiusza Sokołowskiego, który wyraził zgodę.
Radny Marek Artur Koniarczyk zgłosił radnego Piotra Sadzę, który wyraził zgodę.
Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej poddano pod głosowanie w systemie elektronicznym
(załącznik nr 2)
Stwierdziła, iż skład Komisji Skrutacyjnej Rada przyjęła.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady.
Radna Dorota Jakubczyk zaproponowała kandydaturę radnego Marka Koniarczyka,
który wyraził zgodę na kandydowanie.
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Innych kandydatur nie było i listę zamknięto.
Wybrana Komisja Skrutacyjna w międzyczasie ukonstytuowała się, poinformowała, że
przewodniczącym został radny Arkadiusz Sokołowski. Następnie opuściła salę obrad w celu
przygotowania kart do głosowania.
Przewodnicząca Jadwiga Kopycka ogłosiła 15 min. przerwę.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna wróciła, poinformowała o zasadach głosowania, o głosach
ważnych i nieważnych oraz o bezwzględnej większości głosów. Uzgodniono, że głosowanie
będzie się odbywać poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.
Przewod. obrad odczytywała nazwiska radnych w porządku alfabetycznym a przewod.
Komisji Skrutacyjnej – A. Sokołowski rozdawał radnym karty do głosowania.
Po podjęciu stosownej decyzji i zakreśleniu znakiem „X” właściwego pola na karcie, radni
wrzucali karty do urny wcześniej sprawdzonej przez Komisję Skrutacyjną.
Po zakończeniu głosowania komisja zabrała urnę i opuściła salę obrad w celu przeliczenia
głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Sokołowski odczytał protokół z tajnego
głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego rady miejskiej.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania radny Marek Koniarczyk uzyskał
11 głosów – za, 3 - głosów przeciwnych, 1 – głos wstrzymujący się.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Szydłowcu został radny Marek Koniarczyk (prot.
Kom. Skrutacyjnej wraz z opieczętowana kopertą z głosami w zał. do protokołu).
Nowo wybrany przewodniczący rady miejskiej – radny Marek Koniarczyk podziękował
radnej senior Jadwidze Kopyckej za dotychczasowe prowadzenie obrad oraz Radzie za wybór
jego osoby na tę funkcję.
Podziękował mieszkańcom gminy Szydłowiec za udział w wyborach samorządowych.
Złożył gratulacje i słowa uznania radnym, którzy zostali wybrani, bo jak stwierdził, to im
mieszkańcy zaufali, dając im prawo sprawowania rządów i współdecydowania o losach
gminy. Zaprosił wszystkich do współpracy dla dobra Gminy Szydłowiec.
Przewodniczący Rady odczytał proj. uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady
Miejskiej informując, że Rada przyjmuje ją przez aklamację.
Radna D. Jakubczyk złożyła wniosek o poszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie
pkt 6 – projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej oraz pkt
7 – projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji i ustalenia składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Przewod. obrad poddał powyższy wniosek pod głosowanie w systemie elektronicznym
(załącznik nr 3)
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Przed przystąpieniem do wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady przewod. obrad
przypomniał, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz § 21 Statutu Gminy Szydłowiec wyboru dwóch
wiceprzewodniczących Rady Miejskiej dokonuje się bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Przewod. obrad zaproponował o pozostawienie dotychczasowego składu Komisji
Skrutacyjnej.
Wniosek
Przewodniczący Marek Artur Koniraczyk złożył wniosek o wybór Komisji Skrutacyjnej
do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w składzie
Arkadiusz Sokołowski, Wioleta Turek, Piotr Sadza.
Wniosek został poddany pod głosowanie w systemie elektronicznym (załącznik nr 4)
Ad 6.
Przewod. obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących rady.
Przewodniczący RM Marek Artur Koniarczyk zgłosił kandydaturę radnej Doroty
Jakubczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radna Anna Majstrak zgłosiła kandydaturę radnego Marka Plewy, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Innych kandydatur nie było i listę zamknięto.
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad w celu przygotowania kart do głosowania.
Przewod. obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Komisja Skrutacyjna wróciła, a przewodniczący poinformował o zasadach głosowania,
o głosach ważnych i nieważnych. Uzgodniono, że głosowanie będzie się odbywać poprzez
postawienie na karcie z 2 nazwiskami znaku „X” w kratce przy 2 kandydatach lub
1 kandydacie. W przypadku nie postawienia znaku ,,X” przy żadnym kandydacie głos będzie
nieważny.
Przewod. obrad odczytywał nazwiska radnych w porządku alfabetycznym, a przewod.
Komisji Skrutacyjnej – Arkadiusz Sokołowski rozdawał radnym karty do głosowania.
Po zakończeniu głosowania komisja zabrała urnę i opuściła salę obrad w celu przeliczenia
głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Przewod. obrad ogłosił 15 min. przerwę w obradach w celu ustalenia wyników wyborów
i sporządzenia protokołu przez Komisję Skrutacyjną.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Arkadiusz Sokołowski odczytał protokół z tajnego
głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady miejskiej.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że:
- radna Dorota Jakubczyk uzyskała 11 głosów
- radny Marek Plewa uzyskał 12 głosów.
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Komisja stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej został wybrany radny Marek Plewa oraz radna Dorota Jakubczyk (prot. Kom.
Skrutacyjnej wraz z kopertą z kartami w zał. do protokołu).
Przewodniczący obrad odczytał proj. uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej informując, że Rada przyjmuje go przez aklamację.
Przewodniczący Rady Marek Koniarczyk złożył gratulacje nowo wybranym
wiceprzewodniczącym i zaprosił ich do zajęcia miejsca przy stole prezydialnym.
Ad 7.
Przewod. obrad przed przystąpieniem do realizacji następnego punktu porządku obrad tj.
wyboru składów osobowych komisji i ich przewodniczących przybliżył radnym
postanowienia Statutu Gminy dotyczące wyboru i kompetencji komisji.
Zgodnie ze Statutem Gminy:
1. W skład komisji wchodzą radni w ilości od 5 do 8 osób.
2. Radny uczestniczy w pracach, co najmniej dwóch komisji.
3. Radni deklarują przynależność do poszczególnych komisji.
4. W przypadku, gdy deklarację członkostwa w Komisji złoży większa liczba radnych niż
maksymalna liczba członków określona w Statucie, Rada dokonuje wyboru spośród
deklarujących.
5. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu Komisji nie
przekracza maksymalnego składu określonego w Statucie, Rada zatwierdza jako skład
osobowy Komisji radnych, którzy złożyli deklarację członkostwa.
Przewod. obrad odczytał
w poszczególnych komisjach:

nazwiska

radnych,

Do Komisji Rewizyjnej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adam Pietras
Wioleta Turek
Marek Cegliński
Paweł Surdy
Maciej Kapturski
Arkadiusz Sokołowski
Jadwiga Kopycka

Do Komisji Budżetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anna Majstrak
Arkadiusz Sokołowski
Marek Artur Koniarczyk
Dorota Jakubczyk
Grażyna Rycerska
Wioleta Turek
Paweł Surdy
Paweł Bloch
Leszek Jakubowski
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którzy

zadeklarowali

chęć

pracy

Do Komisji Infrastruktury:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Arkadiusz Sokołowski
Marek Plewa
Dorota Jakubczyk
Marek Artur Koniarczyk
Grażyna Rycerska
Marek Cegliński
Piotr Sadza

Do Komisji Edukacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jadwiga Kopycka
Anna Majstrak
Grażyna Rycerska
Paweł Bloch
Marek Plewa
Adam Pietras
Leszek Jakubowski
Piotr Sadza
Maciej Kapturski

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Sadza
Jadwiga Kopycka
Anna Majstrak
Wioleta Turek
Adam Pietras

Przewod. obrad przypomniał, że w przypadku, gdy deklarację członkostwa w komisji złoży
większa liczba radnych niż maksymalna liczba członków określona w Statucie, rada dokonuje
wyboru spośród deklarujących w głosowaniu jawnym. Taka sytuacja miała miejsce
w Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji.
Poddał pod głosowanie elektroniczne nazwiska radnych deklarujących członkowsko
w Komisji Budżetu (załącznik nr 5)
W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład osobowy Komisji Budżetu:
1. Anna Majstrak
2. Arkadiusz Sokołowski
3. Marek Artur Koniarczyk
4. Dorota Jakubczyk
5. Grażyna Rycerska
6. Wioleta Turek
7. Paweł Surdy
8. Paweł Bloch
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Przewodniczący Rady zaproponował radnemu Leszkowi Jakubowskiemu pracę w innej
Komisji. Radny Leszek Jakubowski wybrał Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Poddał pod głosowanie elektroniczne nazwiska radnych deklarujących członkowsko
w Komisji Edukacji (załącznik nr 6).
W wyniku głosowania wyłoniono następujący skład osobowy Komisji Edukacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jadwiga Kopycka
Anna Majstrak
Grażyna Rycerska
Paweł Bloch
Marek Plewa
Adam Pietras
Leszek Jakubowski
Piotr Sadza

Przewodniczący Rady zaproponował radnemu Maciejowi Kapturskiemu pracę w innej
Komisji. Radny Maciej Kapturski wybrał Komisję Infrastruktury.
Przedstawił następnie składy Komisji Stałych RM.
Komisja Rewizyjna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adam Pietras
Wioleta Turek
Marek Cegliński
Paweł Surdy
Maciej Kapturski
Arkadiusz Sokołowski
Jadwiga Kopycka

II.

Komisja Budżetu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna Majstrak
Arkadiusz Sokołowski
Marek Artur Koniarczyk
Dorota Jakubczyk
Grażyna Rycerska
Wioleta Turek
Paweł Surdy
Paweł Bloch

III. Komisja Infrastruktury
1.
2.
3.
4.
5.

Arkadiusz Sokołowski
Marek Plewa
Dorota Jakubczyk
Marek Artur Koniarczyk
Grażyna Rycerska
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6. Marek Cegliński
7. Piotr Sadza
8. Maciej Kapturski
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja Edukacji
Jadwiga Kopycka
Anna Majstrak
Grażyna Rycerska
Paweł Bloch
Marek Plewa
Adam Pietras
Leszek Jakubowski
Piotr Sadza
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Piotr Sadza
Jadwiga Kopycka
Anna Majstrak
Wioleta Turek
Adam Pietras
Leszek Jakubowski

Wobec braku sprzeciwu składy Komisji Stałych zostały przyjęte poprzez aklamację.
Następnie przewod. obrad zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących
komisji.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
Radny Marek Artur Koniarczyk zaproponował radnego Adama Pietrasa, który wyraził
zgodę.
Więcej kandydatów nie było i przewodniczący obrad zaproponował zamkniecie
i przyjęcie kandydatury poprzez aklamację.

listy

Radny Paweł Bloch wyraził sprzeciw przyjęcie kandydatury poprzez aklamację, zwrócił się
o przegłosowanie kandydatury.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie elektroniczne zgłoszoną kandydaturę na
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (załącznik nr 7)
W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Adam Pietras.
Na przewodniczącego Komisji Budżetu:
Radny Marek Plewa zaproponował radną Annę Majstrak, która wyraziła zgodę.
Więcej kandydatów nie było i przewodniczący obrad zaproponował zamkniecie
i przyjęcie kandydatury poprzez aklamację.
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listy

Radny Paweł Bloch ponownie wyraził sprzeciw przyjęcie kandydatury poprzez aklamację,
zwrócił się o przegłosowanie kandydatury.
Przewod. obrad poddał pod głosowanie elektroniczne zgłoszoną kandydaturę na
przewodniczącego Komisji Budżetu (załącznik nr 8)
W wyniku głosowania przewodniczącą Komisji Budżetu została wybrana radna Anna
Majstrak.
Na przewodniczącego Komisji Infrastruktury:
Przewodnicząca Komisji Budżetu Anna Majstrak zaproponowała radnego Arkadiusza
Sokołowskiego, który wyraził zgodę.
Więcej kandydatów nie było i przewodniczący obrad zaproponował zamkniecie
i przyjęcie kandydatury poprzez aklamację.

listy

Wobec braku sprzeciwu przewodniczącym Komisji Infrastruktury poprzez aklamację
został wybrany radny Arkadiusz Sokołowski.
Na przewodniczącego Komisji Edukacji:
Radny Leszek Jakubowski zaproponował radnego Pawła Blocha, który wyraził zgodę.
Radny Arkadiusz Sokołowski zaproponował radną Jadwigę Kopycką, która wyraziła
zgodę.
Innych kandydatur nie było i zamknięto listę.
Przewod. obrad
(załącznik nr 9).

poddał

pod

głosowanie

elektroniczne

zgłoszone

kandydatury

Przewodniczącym Komisji Edukacji została wybrana radna Jadwiga Kopycka.
Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Radny Paweł Surdy zaproponował radnego Piotra Sadzę, który wyraził zgodę.
Więcej kandydatów nie było i przewodniczący obrad zaproponował zamkniecie
i przyjęcie kandydatury poprzez aklamację.

listy

Wobec braku sprzeciwu przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poprzez
aklamację został wybrany radny Piotr Sadza.
Przewod. obrad odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących
komisji i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Szydłowcu następnie
poddał go pod głosowanie w systemie elektronicznym (załącznik nr 10).
Przewod. posiedzenia zamknął obrady wypowiadając formułę „Wysoka Rado, zamykam
I sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu”
00

Czas trwania sesji od godz. 14 do godz. 1625
Rada podjęła uchwały Nr I/1/18, Nr I/2/18, Nr I/3/18.
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Głosowanie w głosowaniu jawnym odbyło się poprzez system do głosowania i transmisji
DSSS. Operatorem systemu był Łukasz Stasiak.
Protokołował:
Łukasz Stasiak

Przewodniczący obrad:
Marek Artur Koniarczyk
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