P r o t o k ó ł nr I/14
inauguracyjnej sesji Rady Miasta Działdowo VII kadencji
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, w zamku
pod przewodnictwem pani Stanisławy Żywickiej - Radnej senior oraz pana Romualda
Remiszewskiego - Przewodniczącego Rady Miasta.
Sesja trwała w godz. 16 30 - 18 40.
Spoza Rady w sesji uczestniczyli :
Pan Bronisław MAZURKIEWICZ

- Burmistrz Miasta

Pan Tadeusz MARCHLEWICZ – Sekretarz Miasta
Pani Beata SZYDŁOWSKA-ANACZKOWSKA – Skarbnik Miasta
Pan Sławomir KSIĘŻOPOLSKI – Naczelnik Wydz. Organizacyjnego
Pan Mirosław ANTOSZEWSKI – Radca Prawny Urzędu
Przewodniczący zarządów osiedli - zgodnie z załączoną listą obecności
Kilku mieszkańców miasta
Przedstawiciele lokalnych mediów
Przebieg sesji
Pkt 1
Pani Stanisława Żywicka - Radna senior :
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym otwieram I sesję Rady Miasta
Działdowo VII kadencji.
Witam serdecznie nowo wybranych radnych. Witam Miejską Komisję Wyborczą z jej
Przewodniczącym panem Włodzimierzem Urbańskim. Witam wszystkich pozostałych uczestników
sesji.
Ustawowy skład Rady wynosi 21 osób, w sesji uczestniczy 21 radnych – stwierdzam więc
prawomocność obrad.
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Pkt 2
Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze :
Pan Włodzimierz Urbański – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
Szanowni Państwo! Panie i panowie radni!
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej mam przyjemność stwierdzić, że wczoraj w ponownych
wyborach Burmistrza Miasta Działdowo - na Burmistrza Miasta został wybrany pan Grzegorz
Mrowiński. Składam serdeczne gratulacje. (oklaski)
Następnie - wobec stwierdzenia przez Komisarza Wyborczego w Elblągu prawidłowości
ustalenia wyników wyborów do rad na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku, pan Włodzimierz Urbański wręczył wszystkim
(21) radnym zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miasta Działdowo, na VII kadencję, tj. na
lata 2014 – 2018.
Po czym w imieniu własnym i członków Miejskiej Komisji Wyborczej życzył radnym wielu
sukcesów w pracy, realizacji wielu dobrych pomysłów, aby nasze miasto rosło w siłę

i dobrobyt.

Pkt 2
Złożenia ślubowania przez radnych :
Pani Stanisława Żywicka - Radna senior:
Zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – przed przystąpieniem
mandatu radni składają
o

odczytanie

roty

do wykonywania

ślubowanie. Proszę najmłodszego radnego, pana Patryka Piekarskiego
ślubowania.

Ślubowanie

to

przebiegać

będzie w ten sposób, że po

odczytaniu roty pan Patryk Piekarski wywoływał będzie kolejno radnych, którzy powstając
wypowiedzą słowo „ślubuję”. Jednocześnie informuję Państwa, że

ślubowanie może być złożone

z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny pan Patryk Piekarski :
„Wierny

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
Pan Cybulski Jerzy Mieczysław - ślubuję.
Pan Demski Piotr Andrzej - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Dwórznik Marek - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Gajewski Zenon Marian - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

i jej mieszkańców” .
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Pan Gołębiewski Leszek Zenon - ślubuję.
Pan Kaszubski Bogdan - ślubuję.
Pan Kociela Zbigniew - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani Konarzewska Elżbieta - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani Korzeniewska Aleksandra Henryka - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Łukaszewski Roman Władysław - ślubuję.
Pan Mrowiński Grzegorz - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Odachowski Marian Andrzej - ślubuję.
Pan Piekarski Patryk - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Przybyszewski Andrzej - ślubuję.
Pan Pszenny Sławomir - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Remiszewski Romuald - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani Sękowski Czesław Wacław - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Śliwa Wojciech Jerzy - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Świątek Paweł - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Tessar Andrzej Wojciech - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani Żywicka Stanisława - ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Pani Stanisława Żywicka - Radna senior:
Stwierdzam, że wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Wysoka Rada, § 72 ust.5 Statutu Gminy-Miasto Działdowo stanowi, że do przeliczenia głosów
Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych – wyznaczam więc panią radną Aleksandrę
Korzeniewską i pana radnego Patryka Piekarskiego.
Pkt 4
Ustalenie porządku obrad :
Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad w związku z czym Rada obradowała zgodnie
z porządkiem ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Elblągu, tj.:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej
prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
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6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
Punkty 1, 2, 3 i 4 uważam za zrealizowane – przekazała pani Stanisława Żywicka – prowadząca
obrady.
Ad pkt 5
Wybór Przewodniczącego Rady :
Pani Stanisława Żywicka - Radna senior:
Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym - rada gminy wybiera ze swego grona
przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym.
Proponuję następujące procedowanie w tym punkcie :
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
- przyjęcie regulaminu głosowania,
- przeprowadzenie głosowania tajnego,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Radny Pan Zbigniew KOCIELA :
Mam

pytanie

do pana mecenasa - czy ze składu obecnych radnych wszyscy są uprawnieniu

do głosowania w dzisiejszych wyborach na przewodniczącego? Jak doskonale wiemy, pan Grzegorz
Mrowiński został wybrany na Burmistrza Miasta Działdowo. Czy tu nie ma kolizji prawa?
Pan Mirosław ANTOSZEWSKI – Radca Prawny Urzędu:
Szanowni Państwo, pewna wątpliwość istnieje. To znaczny, zgodnie z Kodeksem wyborczym mandat
radnego wygasa w przypadku wyboru na wójta, burmistrza. Są pewne wątpliwości, jak interpretować
dzień wyboru. Czy jest to dzień wyborów, czy dzień, w którym odbywały się wybory? Czy jest
to dzień, w którym ogłoszono wyniki wyborów?

Bo oficjalnych wyników wyborów nie ma. Ale

pewna wątpliwość istnieje i pan radny powinien sam w tym wypadku zdecydować, czy wziąć udział
w głosowaniu. Na pewno bezpieczniej dla poprawności uchwał byłoby, ażeby pan radny takiego
udziału nie wziął.
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Radny pan Grzegorz MROWIŃSKI :
Szanowni Państwo,

zastanawiałem się nad zgłoszoną przez kolegę radnego Zbigniewa Kocielę

uwagą. W świetle przepisów, burmistrzem zostaje się w momencie zaprzysiężenia. Takie
zaprzysiężenie, w świetle obowiązującego prawa, następuje w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia
zbiorczych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Ponieważ

w dniu dzisiejszym,

złożyłem ślubowanie na radnego Rady Miasta Działdowo, podjąłem decyzję, że wezmę udział
w głosowaniu. Natomiast rozstrzygnięcie, czy jest to naruszenie prawa, czy nie - pozostawiam panu
Wojewodzie. Nadzór prawny pana Wojewody pochyli się nad tą uchwałą i zadecyduje, czy jest ona
podjęta zgodnie z prawem, czy z naruszeniem prawa. Dziękuję.
Rada zaakceptowała

zaproponowany sposób procedowania w tym punkcie. Po czym

Prowadząca obrady zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta.
Radny pana Sławomir Pszenny :
W imieniu radnych, wybranych głosami mieszkańców z Komitetu Wyborczego Wyborców Pana
Grzegorza Mrowińskiego, zgłaszam jako kandydata na Przewodniczącego Rady Miasta pana
Romualda Remiszewskiego. Dziękuję.
Radny pan Roman Łukaszewski :
W imieniu Komitetu Wspólnota, zgłaszam na Przewodniczącego Rady pana Zbigniewa Kocielę.
Radny pan Grzegorz Mrowiński :
Szanowni Państwo radni, zgłaszam kandydaturę pana Mariana Andrzeja Odachowskiego. Jest
to ukłon w stronę opozycji, dlatego iż chcemy pokazać, że chcemy współpracować. Dziękuję.
Radni: Romuald Remiszewski i Zbigniewa Kociela – wyrazili zgodę na kandydowanie.
Natomiast radny Marian Odachowski – nie wyraził zgody.
Wobec braku innych zgłoszeń, Rada jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” zamknęła listę
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Działdowa.
A dalej zgłaszano kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej, i tak:
Radny pan Sławomir Pszenny – zgłosił radnego Wojciecha Śliwę.
Radny pan Zbigniew Kociela – zgłosił radnego Romana Łukaszewskiego.
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Radna

pani

Aleksandra

Korzeniewska

- zgłosiła radnego Marka Dwórznika.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Innych zgłoszeń nie było i Rada jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” zamknęła listę kandydatów.
Po czym jednomyślnie

tj. 21głosami „za”, Rada powołała Komisję Skrutacyjną

do przeprowadzenia głosowania tajnego w składzie: Wojciech Jerzy Śliwa, Marek Dwórznik i Roman
Władysław Łukaszewski.
Pani Stanisława Żywicka - Radna senior:
Przystępujemy do przyjęcia regulaminu głosowania.
Otrzymaliśmy wyciąg ze Statutu Gminy-Miasto Działdowo, określający procedurę głosowania,
z której wynika między innymi, że Rada każdorazowo ustala sposób głosowania. Musimy więc
przyjąć regulamin głosowania. Myślę, że pomocne nam w tym będą regulaminy, które otrzymaliśmy
w materiałach sesyjnych. Mamy regulamin przyjęty przez Radę poprzedniej kadencji i ten sam
regulamin zmodyfikowany dla nas przez Radcę prawnego, pana Mirosława Antoszewskiego.
Otwieram dyskusję, przy czym proponuję rozważyć w pierwszej kolejności regulamin

w wersji

zmodyfikowanej.
Po omówieniu przez pana Mirosława Antoszewskiego – Radcę prawny projektu regulaminu,
w wersji zmodyfikowanej – nikt z radnych nie miał uwag do tego projektu.
Po czym jednomyślnie, tj.

21 głosami „za” Rada przyjęła regulamin

głosowania

na Przewodniczącego Rady Miasta w brzmieniu:
Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady Miasta Działdowo, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 1 uchwały nr

I/3/92 Rady Miejskiej w Działdowie – Rada wybiera

dwóch

wiceprzewodniczących.
Na karcie do głosowania przed nazwiskami kandydatów umieszcza się symetrycznie
wyrazy TAK i odpowiednią kratkę, niżej NIE i odpowiednią kratkę.
Głosując za wyborem kandydata stawia się znak X w kratce oznaczonej TAK z lewej strony
obok nazwisk kandydatów.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak X w kratce oznaczonej wyrazem
NIE z lewej strony obok nazwisk kandydatów.
Postawienie znaku X w obydwu kratkach, czyli na TAK i na NIE, powoduje nieważność
głosu na kandydata, obok którego postawiono dwa znaki.
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W

przypadku,

nieważny

jeśli

zgłoszonych kandydatów będzie więcej niż 2 za głos

w całości uznaje się postawienie znaku X w kratce oznaczonej TAK z lewej

strony obok nazwisk więcej niż dwóch kandydatów.
Niepostawienie znaku X w żadnej z kratek traktowane jest jako głos ważny wstrzymujący
się w przypadku konkretnego kandydata.
Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskają bezwzględną większość głosów.
Jeżeli kandydat, kandydaci nie uzyskają wymaganej liczby głosów, głosowanie należy
powtórzyć. Po dwukrotnym głosowaniu nie przynoszącym rozstrzygnięcia, procedurę należy
powtórzyć począwszy od zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Działdowo.
Po przygotowaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania, Przewodniczący Komisji
pan Marek Dwórznik objaśnił sposób głosowania.
Komisja przeprowadziła głosowanie tajne.
Przed ogłoszeniem wyników głosowania Radna Senior udzieliła głosu Sekretarzowi Miasta panu Tadeuszowi Marchlewiczowi, który powiedział:
Pani Senior! Wysoka Rado! Panie Burmistrzu ! Panie Burmistrzu – elekcie ! Szanowni Państwo!
Jest dobrą praktyką, czy tradycją składanie podziękowań za wieloletnią współpracę, na przykład
z powodu upływu kadencji. Pozwólcie Państwo, że po raz ostatni zwrócę się do pana Mariana
Andrzeja Odachowskiego – słowami Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący,

dziękujemy

my - pracownicy Urzędu Miasta Działdowo tu obecni i pozostali za długoletnią współpracę. Pana
spokój, rozwaga pomagały nam w pracy, czuliśmy się potrzebni i przydatni. Serdecznie dziękuję.
Proszę o przyjęcie w dowód moich słów skromnej wiązanki kwiatów ( oklaski).
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – pan Marek Dwórznik odczytał protokół
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo ( w załączeniu), zgodnie z którym:
- w głosowaniu wzięło udział 21 radnych,
- głosów ważnych oddano 21,
- głosów nieważnych oddano 0,
- poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ważnych:
1) Zbigniew Kociela – tak - 9 , nie - 12,
2) Romuald Remiszewski - tak - 12, nie - 4, wstrzymujące się - 5.
Pan Romuald Remiszewski uzyskał bezwzględną większość głosów. (oklaski)
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Pan

Mirosław

ANTOSZEWSKI

–

Radca Prawny Urzędu:

Szanowni Państwo, korzystając z okazji i wyprzedzając pewne pytania, chciałbym powiedzieć, że już
od lat Rada Miasta proceduje według zasad, które nakreślił Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z 31 sierpnia 2000 roku. Otóż, Naczelny Sąd Administracyjny określił, iż w procesie
wyborów dokonywanych na funkcję przewodniczącego

i wiceprzewodniczącego rady są dwa akty.

Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym, przez oddanie głosów na kandydatów, a następnie
ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze.
Natomiast jego uzewnętrznienie następuje w formie uchwały rady gminy,
w głosowaniu jawnym, stwierdzającej wybór na jedną

podejmowanej

z powyższych funkcji - mającej wyłącznie

charakter deklaratoryjny. Przy czym, jeszcze raz podkreślam, wybór jest już dokonany. Natomiast jest
to akt o charakterze deklaratoryjnym, potwierdzający, że Państwo radni uznają działania Komisji
Skrutacyjnej za zgodne z regulaminem, zgodne z zasadami.
Rada 20 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę

nr I/1/14

stwierdzającą wybór pana Romualda Remiszewskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo.
Ad pkt 6
Pani Stanisława Żywicka – Radna senior pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu
i przekazała mu prowadzenie obrad.
Pan Romuald REMISZEWSKI – Przewodniczący Rady:
Szanowna Rado! Szanowni goście!
Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta VII kadencji przede wszystkim
przedstawicieli mieszkańców. Dlaczego rozpoczynam od mieszkańców?

Bo jesteśmy tutaj dzisiaj

dzięki Państwu. Dzięki temu, że głosowaliście na nas w wyborach. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim radnym, którzy głosowali na mnie. A tym, którzy głosowali przeciw obiecuję,
że przekonam ich w toku działalności tej Rady, że zasługuję

na to stanowisko. Jednocześnie życzę

wszystkim zebranym, a w szczególności radnym, aby nasze działania w nowej Radzie odpowiadały
oczekiwaniom wyborców. Wyborcy postawili przed nami bardzo szczytne cele, przede wszystkim
zmianę stylu pracy Rady Miasta. W związku z tym, będę stał na straży tego, żeby nasz program
wyborczy był realizowany tak,
dziękuję.

jak oczekują tego wyborcy. Jeszcze raz wszystkim serdecznie
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Ad pkt 7
Wybór Wiceprzewodniczących Rady :
Pan Romuald Remiszewski – Przewodniczący Rady:
Proponuję następujące procedowanie w tym punkcie:
- zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania,
- przyjęcie regulaminu głosowania,
- przeprowadzenie głosowania tajnego,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Po czym padł wniosek z sali o przerwę w obradach i Przewodniczący ogłosił 10 minutową
przerwę.
Po przerwie Rada zaakceptowała

proponowany przez Przewodniczącego sposób

procedowania w tym punkcie i nastąpiło zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Działdowo, i tak:
Radny pan Grzegorz Mrowiński zgłosił pana Czesława Wacława Sękowskiego.
Radny pan Sławomir Pszenny zgłosił panią Elżbietę Konarzewską.
Radny pan Zbigniew Kociela :
W dobrym tonie byłoby przypomnieć panu Burmistrzowi, kogo proponował wcześniej. Dlatego
proponuję pana Mariana Odachowskiego jako kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny pan Czesław Sekowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna pani Elżbieta Konarzewska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny pan Marian Odachowski :
Panie Przewodniczący, zanim odpowiem, chciałbym zadać pytanie panu Burmistrzowi Grzegorzowi
Mrowińskiemu - czy odda głos na mnie ? Wtedy powiem, czy tak, czy nie.
Radny pan Grzegorz Mrowiński:
Panie Przewodniczący, riposty nie będzie. Proszę Państwa, głosowanie jest tajne
tajność tego głosowania. Dziękuję.

i proszę uszanować
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Radny pan Marian Odachowski nie wyraził zgody na kandydowanie.
Nie było więcej zgłoszeń - i Rada jednomyślnie, tj.

21 głosami „za” zamknęła listę

kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Działdowo.
A dalej :
Przewodniczący zaproponował, aby powołana wcześniej
także

głosowanie tajne

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła

dla wyboru Wiceprzewodniczących, a ponieważ część radnych

zaproponowała inaczej, Przewodniczący Rady

zwrócił się o zgłaszanie kandydatów

do pracy

w Komisji Skrutacyjnej, i :
Radny pan Grzegorz Mrowiński zgłosił pana Sławomira Pszennego.
Radny pan Bogdan Kaszubski zgłosił pana Andrzeja Tessara.
Przewodniczący Rady zgłosił panią Stanisławę Żywicką.
Więcej zgłoszeń nie było i Rada 21 głosami „za” zamknęła listę kandydatów.
Zgłoszeni kandydacie wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Po czym jednomyślnie , tj. 21 głosami „za” Rada powołała Komisję Skrutacyjną

w składzie:

Sławomir Pszenny, Andrzej Tessar i Stanisława Żywicka.
Pan Mirosław Antoszewski – Radca prawny omówił projekt regulaminu głosowania w wersji
zmodyfikowanej.
Radni nie zgłaszali uwag do tego projektu.
Po czym Rada jednomyślnie, tj. 21 głosami „za” przyjęła regulamin głosowania,

w następującym

brzmieniu:
Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady Miasta Działdowo, w głosowaniu tajnym.
Zgodnie z § 1 uchwały nr

I/3/92 Rady Miejskiej w Działdowie – Rada wybiera

dwóch

wiceprzewodniczących.
Na karcie do głosowania przed nazwiskami kandydatów umieszcza się symetrycznie
wyrazy TAK i odpowiednią kratkę, niżej NIE i odpowiednią kratkę.
Głosując za wyborem kandydata stawia się znak X w kratce oznaczonej TAK z lewej strony
obok nazwisk kandydatów.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak X w kratce oznaczonej wyrazem
NIE z lewej strony obok nazwisk kandydatów.
Postawienie znaku X w obydwu kratkach, czyli na TAK i na NIE, powoduje nieważność
głosu na kandydata, obok którego postawiono dwa znaki.
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W

przypadku,

nieważny

jeśli

zgłoszonych

kandydatów będzie więcej niż 2 za głos

w całości uznaje się postawienie znaku X w kratce oznaczonej TAK z lewej strony

obok nazwisk więcej niż dwóch kandydatów.
Niepostawienie znaku X w żadnej z kratek traktowane jest jako głos ważny wstrzymujący
się w przypadku konkretnego kandydata.
Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskają bezwzględną większość głosów.
Jeżeli kandydat, kandydaci nie uzyskają wymaganej liczby głosów, głosowanie należy
powtórzyć. Po dwukrotnym głosowaniu nie przynoszącym rozstrzygnięcia, procedurę należy
powtórzyć począwszy od zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Działdowo.
Po przygotowaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania, Przewodniczący Komisji
pan Andrzej Tessar objaśnił sposób głosowania, następnie Komisja przeprowadziła głosowanie
tajne,

a

po

ustaleniu

jego

wyników

Przewodniczący

odczytał

protokół

wyboru

Wiceprzewodniczących Rady Miasta Działdowo
( w załączeniu), zgodnie z którym:
W głosowaniu wzięło udział 21 radnych;
Głosów ważnych oddano 21;
Pani Elżbieta Konarzewska – 14 - tak ; 7 - nie
Pan Czesław Wacław Sękowski - 13- tak; 8 - nie.
Obydwoje kandydaci uzyskali bezwzględną większość głosów. (oklaski)

Po czym Rada podjętą 20 głosami „za” przy 1 „wstrzymującym się „
U c h w a ł ą nr I/2/14
stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Działdowo
wybrani zostali: Elżbieta Konarzewska i Czesław Wacław Sękowski
Pan Romuald Remiszewski – Przewodniczący Rady pogratulował Wiceprzewodniczącym i zaprosił
ich do „stołu przewodniczących”.
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Ad pkt 8

Wolne wnioski i informacje :
Radny pan Zbigniew KOCIELA :
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Myślę, że czas najwyższy - skoro zmieniliśmy oblicze tej Rady, mamy nowego Burmistrza- zadbać
również o pomieszczenie, w którym się spotykamy od wielu lat. Moja propozycja jest taka, abyśmy
w końcu zaczęli patrzeć sobie prosto w oczy, a nie jedni drugim w plecy. Proponuję więc małe
przemeblowanie ustawione

oczywiście o ile technicznie jest to możliwe – tj.,

w kształcie litery C. To tylko wizualna część, ale myślę,

aby stoły radnych były
że bardzo ważna. Sądzę,

że ta zmiana byłaby nawet dla estetyki tego pomieszczenia jak najbardziej wskazana. Dziękuję.
Radny pan Marian ODACHOWSKI :
Panie Przewodniczący! Panie Burmistrzu! Szanowni Radni!
Końcówka roku oznacza szereg zadań do realizacji. Pan Przewodniczący i pan Burmistrz zapewne
o tym wiedzą : chociażby budżet, chociażby procedowanie ewentualnie uchwały dotyczącej zmiany
granic zarządów osiedli. Ale o dwóch sprawach chciałbym przypomnieć, bazując na tym, że było
pewną tradycją, iż Rada Miasta była fundatorem tak zwanej Szlachetnej Paczki, jak również
organizatorem tak zwanych Wigilii na zamku. Jeżeli pan Przewodniczący, pan Burmistrz i radni
uznają, że należałoby tę tradycję kontynuować,

to byłby ostatni dzwonek, żeby przystąpić do ich

realizacji. Dziękuję.
Pan Romuald Remiszewski – Przewodniczący Rady:
Proszę Państwa, zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu Gminy-Miasto Działdowo

radny zobowiązany jest

zgłosić wniosek o powołanie go do składu co najmniej dwóch Komisji stałych W materiałach
sesyjnych otrzymaliście Państwo pisma w tej sprawie i bardzo proszę
wypełnionych

wniosków do biura obsługi rady. Pozwoliłoby

o niezwłoczne dostarczenie

to nam na powołanie składów

osobowych komisji na najbliższej sesji, która odbędzie się niebawem. § 67 ust.5 Statutu GminyMiasto Działdowo, stanowi bowiem,

że projekty uchwał, za wyjątkiem projektów dotyczących

spraw organizacyjnych i personalnych rady, są opiniowane przez właściwe merytoryczne komisje.
Pani Elżbieta Konarzewska – Wiceprzewodnicząca Rady:
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za wybór, który żeście Państwo dokonali. Państwa nie
zawiodę. A więc dziękuję tym, którzy powiedzieli tak i tym, którzy powiedzieli nie. Dziękuję
za zaufanie.
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Pan Czesław SĘKOWSKI – Wiceprzewodniczący Rady:
Koleżanka podziękowała wszystkim radnym, którzy powiedzieli tak, czy nie - to bez znaczenia.
Dziękuję wszystkim za poparcie.
Ad pkt 9
Pan Romuald Remiszewski – Przewodniczący Rady:
Zamykam I sesję Rady Miasta Działdowo.
Protokołowały :
G. Nadratowska

Radna senior
Stanisława Żywicka

R. Sykut
Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

