PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 21 listopada 2018 roku

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 listopada 2018 roku (załącznik
nr 1 do protokołu) na dzień 21 listopada 2018 r., godz. 10:00. Zgodnie z art. 20 ust. 2c.
ustawy o samorządzie gminnym „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru
przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji”. Wobec czego
obowiązki przewodniczenia posiedzeniu przejął radny Józef Kowaś.
Radny senior Józef Kowaś otworzył obrady I sesji Rady Miejskiej w Głogówku
kadencji 2018-2023. Radny senior przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie odczytał
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej
w Głogówku wraz z proponowanym porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego
ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Radny senior poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został
hymn państwowy.

Ad 2.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Orłowska Radziwiłł
wręczyła obecnym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Gminy Głogówek
(załączniki nr 2 do protokołu) oraz złożyła gratulacje.
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Ad 3.
Prowadzący obrady przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych. Radna Senior odczytał rotę ślubowania (załącznik nr 3 do protokołu),
a najmłodszy wiekiem radny Joachim Sobek odczytywał kolejno nazwiska radnych, po czym
wskazana osoba wypowiadała słowa „ ślubuję” lub „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Po dokonaniu aktu ślubowania radny Senior złożył radnym gratulacje, stwierdzając
jednocześnie, że w chwili obecnej wszyscy Radni zostali pełnoprawnymi członkami Rady
Miejskiej w Głogówku.

Ad 4.
Prowadzący obrady stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 14 na 14 radnych,
co odzwierciedla lista obecności (załącznik nr 4 do protokołu), zatem Rada posiada quorum.

Ad 5.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur celem powołania 3-osobowej
Komisji Skrutacyjnej, dla przeprowadzenia tajnych wyborów. Przypomniał, że osoby
kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.
Radny Andrzej Wawer zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Poremba, która wyraziła zgodę.
Radny Andrzej Wawer zgłosił kandydaturę radnego Piotra Samsona, który wyraził zgodę.
Radny Marcin Kus zgłosił kandydaturę radnego Joachima Sobek, który wyraził zgodę.
Radna Bogusława Poremba wycofała swoją zgodę na kandydowanie, a następnie zgłosiła
kandydaturę radnej Róży Zgorzelskiej.
Radna Róża Zgorzelska nie wyraziła zgody.
Radny Andrzej Wawer zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Thiel, który wyraził zgodę.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wszystkie kandydatury na członków Komisji
Skrutacyjnej, tj.:
a) radnego Piotra Samsona – wynik głosowania 13 osób za. Radny Samson nie brał
udziału w głosowaniu;
a) radnego Jaochima Sobek – wynik głosowania 13 osób za. Radny Sobek nie brał
udziału w głosowaniu;
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a) radnego Grzegorza Thiel – wynik głosowania 13 osób za. Radny Thiel nie brał udziału
w głosowaniu.
Wobec powyższego w skład Komisji Skrutacyjnej powołani zostali:
1. Radny Piotr Samson,
2. Radny Joachim Sobek,
3. Radny Grzegorz Thiel.

Ad 6.
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Głogówku.
Radny Grzegorz Thiel zgłosił kandydaturę Radnego Jerzego Kunerta, który wyraził
zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Radny Senior zamknął listę
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku. Następnie zarządził przerwę,
celem sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.
Radny Senior wznowił obrady.
Radni dokonali aktu tajnego głosowania w ten sposób, że członek Komisji
Skrutacyjnej Radny Joachim Sobek wyczytywał z listy radnych, którzy kolejno po
otrzymaniu karty do głosowania udawali się do wskazanego miejsca, celem oddania głosu.
Następnie karta do głosowania trafiała do urny.
Kandydat do sprawowania Funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku
Radny Jerzy Kunert nie otrzymał karty do głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna wraz z urną zawierającą karty
do głosowania oddaliła się celem zliczenia głosów. Radny senior ogłosiła przerwę.
Prowadzący obrady wznowił posiedzenie i oddał głos Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej Radnemu Piotrowi Samsom, który odczytał protokół (załącznik nr 5 do
protokołu) z przeprowadzonego głosowania, informując, że „za” kandydaturą radnego
Jerzego Kunerta opowiedziało się 7 na 13 osób.
Radny Senior odczytał treść uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady
Miejskiej w Głogówku, następnie złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu gratulacje.
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Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Senior ogłosił 15 minutową przerwę.
Obrady wznowił Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Jerzy Kunert, który
podziękował radnym za wybór jego osoby na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Głogówku. Podziękował także wszystkim zgromadzonym oraz wyborcom za oddane głosy
i zaufanie.

Ad 7.
Przewodniczący Rady Miejskiej przed przystąpieniem do procedury wyboru dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogówku, poprosił o przegłosowanie wcześniej
ustalonego składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 11/14 osób.
W głosowaniu nie brali udziału członkowie Komisji Skrutacyjnej. Radni jednogłośnie
opowiedzieli się za pozostawieniem składu Komisji Skrutacyjnej w stanie nie zmienionym.
Kolejno Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.
Radny Andrzej Wawer zgłosił kandydaturę radnej Bogusławy Poremba, która
wyraziła zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
Wobec czego Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za zamknięciem listy
kandydatów. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za zamknięciem listy kandydatów.
Przewodniczący zarządził przerwę celem sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną
kart do głosowania.
Przewodniczący wznowił obrady.
Powróciwszy na Salę posiedzeń członkowie Komisji Skrutacyjnej przeprowadzili
wybory w ten sposób, że członek Komisji Skrutacyjnej Radny Joachim Sobek wyczytywał
z listy radnych, którzy kolejno po otrzymaniu karty do głosowania udawali się do wskazanego
miejsca, celem oddania głosu. Następnie karta do głosowania trafiała do urny.
Kandydatka do sprawowania Funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Głogówku Radna Bogusława Poremba nie otrzymał karty do głosowania.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna wraz z urną zawierającą karty
do głosowania oddaliła się celem zliczenia głosów.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Przewodniczący wznowił posiedzenie i oddał głos Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej Radnemu Piotrowi Samsom, który odczytał protokół (załącznik nr 7 do
protokołu) z przeprowadzonego głosowania, informując, że „za” kandydaturą radnej
Bogusławy Poremby opowiedziało się 12 na 13 Radnych.
W związku z powyższym Przewodniczący odczytał treść uchwały nr I/2/2018 Rady
Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Głogówku, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatur do pełnienia
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogówku.
Radny Grzegorz Thiel zgłosił kandydaturę radnej Róży Zgorzelskiej, która wyraziła
zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za zamknięciem
listy kandydatów. Radni jednomyślnie opowiedzieli się za zamknięciem listy kandydatów.
Przewodniczący zarządził przerwę celem sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną
kart do głosowania.
Komisja Skrutacyjna powróciła na Salę posiedzeń. Przewodniczący Rady Miejskiej
wznowił obrady.
Komisji Skrutacyjnej przeprowadziła wybory w ten sposób, że członek Komisji
Skrutacyjnej Radny Joachim Sobek wyczytywał z listy radnych, którzy kolejno po
otrzymaniu karty do głosowania udawali się do wskazanego miejsca, celem oddania głosu.
Następnie karta do głosowania trafiała do urny.
Kandydatka do sprawowania Funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Głogówku Radna Róża Zgorzelska nie otrzymał karty do głosowania.
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna wraz z urną zawierającą karty
do głosowania oddaliła się celem zliczenia głosów.
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Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Przewodniczący wznowił posiedzenie i oddał głos Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej Radnemu Piotrowi Samsom, który odczytał protokół (załącznik nr 9 do
protokołu) z przeprowadzonego głosowania, informując, że „za” kandydaturą radnej
Róży Zgorzelskiej opowiedziało się 8 na 13 Radnych.
Wobec powyższego Przewodniczący odczytał treść uchwały nr I/3/2018 Rady
Miejskiej w Głogówku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Głogówku, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 8.
Głos zabrała Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Orłowska
Radziwiłł, która w imieniu Komisji złożyła gratulacje Panu Piotrowi Bujakowi wybranemu na
Burmistrza Głogówku, a następnie wręczyła zaświadczenie o wyborze na Burmistrza
Głogówka.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak przystąpił do uroczystego odczytania ślubowania
o treści:
„Obejmując Urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy, Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Burmistrz zwrócił się do obecnych w expose, którego treść dostępna jest na
nagraniu I Sesji Rady Miejskiej w Głogówku pod adresem:
http://bip.glogowek.pl/1245/786/archiwum-nagran-sesji-rady-miejskiej-w-glogowku.html
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek o poszerzenia Porządku obrad
o punkt dotyczący ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka, który następnie został
poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
Burmistrz Głogówka zgłosił wniosek formalny o poszerzenie Porządku obrad poprzez
wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Głogówek.
Wniosek został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymała się.
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Następnie Przewodniczący zarządził godzinną przerwę w obradach Sesji.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący odczytał listę obecności Radnych. Na 14 radnych
obecnych było 13. Nieobecny radny Józef Kowaś.
Przewodniczący poinformował, że w czasie przerwy wszyscy radni otrzymali projekty
uchwał, które uprzednio zostały wprowadzone do Porządku obrad. Zapytał czy, są uwagi
w tym temacie. W związku z ich brakiem Przewodniczący poinformował, że głosowanie
będzie miało charakter jawny i imienny.
Obecny na Sesji radca prawny wyjaśnił, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym, który stanowi o tym, że w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą
urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych
nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.
W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka, w ten sposób, że wyczytywał kolejno z listy
radnych, którzy następnie deklarowali czy są „za”, „przeciw”, czy „wstrzymują się” od głosu.
Lista przedstawiająca imienny wykaz radnych wraz z sposobem głosowania nad daną
uchwałą stanowi załącznik do protokołu (załącznik nr 10 do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka został przyjęty
jednogłośnie.
Kolejno Przewodniczący przywołał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Głogówek, następnie oddał głos burmistrzowi Głogówka.
Burmistrz Głogówka Piotr Bujak oświadczył, że fakt powołania w dniu dzisiejszym skarbnika
jest znaczący, ponieważ jest to pierwszy krok w kierunku stabilizacji sytuacji
w Gminie. Korzystając z swych uprawnień Burmistrz zaproponował by funkcję skarbnika
Gminy Głogówek pełnił pan Rafał Duszewski, który jest ekspertem w kwestiach finansów
publicznych.
Następnie głos zabrał pan Rafał Duszewski, który podziękował burmistrzowi za zaufanie.
Przedstawiając swoją osobę poinformował, że z zawodu jest finansistą i ekonomistą.
Piastował min. funkcję głównego księgowego, dyrektora finansowego, kontrolera
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finansowego oraz dyrektora wydziału finansów i budżetu. Zapewnił, że dołoży wszelkich
starań, by dobrze wykonywać swoje obowiązki.
Przewodniczący poprosił, czy są ewentualne pytania do pana Duszewskiego. Zapytań nie
zgłoszono. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
Głogówek, który następnie został poddany pod głosowanie. Lista przedstawiająca imienny
wykaz radnych wraz z sposobem głosowania nad omawianą uchwałą stanowi załącznik do
protokołu (załącznik nr 11 do protokołu). Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący złożył gratulacje nowemu Skarbnikowi Gminy Głogówek, życząc owocnej
współpracy. Następnie zwracając się do obecnych podziękował za przybycie i udział w I Sesji
Rady Miejskiej w Głogówku.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie
I sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
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