
Protokół Nr I/2014                                                                                       

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

w dniu 28 listopada  2014 r. 

 

 
 Obrady I Sesji Rady Miejskiej w Białej kadencji 2014-2018  otworzył zgodnie z art. 

20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym  najstarszy wiekiem radny Karol Biskup.  

 

Prowadzący obrady sesji powitał wszystkich zebranych na sesji : 

 radnych Rady Miejskiej w Białej,  

 radnych powiatowych,  

 Burmistrza Białej Arnolda Hinderę 

 pracowników Urzędu Miejskiego w Białej    

 zaproszonych gości  i sołtysów. 

 

Następnie prowadzący obrady Pan Karol Biskup poprosił obecną na sesji 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Panią Monikę Zając o wręczenie 

wszystkim radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Białej.  

 

 Wszystkim radnym zostały wręczone powyższe zaświadczenia . 

 

 Prowadzący obrady sesji radny senior Pan Karol Biskup  wyjaśnił, iż  aby radni mogli 

podejmować prawomocne rozstrzygnięcia sprawując mandat radnego muszą złożyć 

ślubowanie. Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że zostanie odczytana przez 

prowadzącego obrady sesji rota ślubowania określona w ustawie o samorządzie gminnym ,     

a wywoływani kolejno radni przez najmłodsza radną  Panią Anetę Płachta powstają                 

i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi 

dopomóż Bóg” 

 

Następnie poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał  rotę  ślubowania o treści: 

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

Najmłodsza wiekiem radna Aneta Płachta odczytywała kolejno nazwiska radnych. Radni,  po  

wyczytaniu  swego nazwiska i powstaniu  wypowiadali  słowo  „ ślubuję”, w tym   większa 

część radnych wypowiedziało słowa  „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym  objęli 

mandat radnego Rady Miejskiej w Białej. 

 

Ad 4/ 

Pan Karol Biskup  stwierdził  na podstawie listy obecności,  że w obradach sesji 

uczestniczą wszyscy  radni, czyli jest quorum, a  tym samym rada uprawniona jest do 

podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.  Lista obecności w załączeniu do protokołu         

/ załącznik Nr 1/  

 

 



 

 Następnie radny senior Karol Biskup  przedstawił porządek obrad ustalony  przez 

zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Opolu II 

1.    Otwarcie sesji 

2.    Wręczenie zaświadczeń  Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej. 

3.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4.  Stwierdzenie quorum 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Przewodniczących Rady.  

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady  

8.  Zakończenie. 

 

 

Ad 5 / 

 Przewodniczący obrad Pan Karol Biskup  poinformował,  że kontynuując dalej 

porządek obrad przystępuje się do wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej,  które  

przeprowadza się w głosowaniu tajnym.  Zgodnie z zapisem Statutu Gminy głosowanie tajne 

przeprowadza  3 – osobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych z wyłonionym 

przez siebie przewodniczącym.  

 

Radny Robert Roden   zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej:  

 radną  Gabrielę Neugebauer 

Radna Lidia Cziomer  zaproponowała do pracy w komisji skrutacyjnej:  

 radną Anetę Płachta 

Radna Monika Wolna   zaproponowała do pracy w komisji skrutacyjnej:  

 radną Elżbietę  Malik 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do Komisji Skrutacyjnej.  

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej    

w zaproponowanym jak wyżej składzie. 

„Za” w/w składem komisji skrutacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni               

i przewodniczący obrad stwierdził, że komisja skrutacyjna została powołana. 

 

Ad  6/ 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na 

przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

 Radny Leonard Peszel zgłosił kandydaturę radnego Roberta Roden  na 

przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej,  uzasadniając to tym, że Pan Robert Roden  

pełnił funkcję Przewodniczącego Rady  w poprzedniej kadencji  i z tej roli dobrze się 

wywiązywał. 

Radny Robert Roden  wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.   

„za” zamknięciem listy jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni w drodze głosowania.  

 

Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej,  

przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia propozycji  sposobu głosowania . 

 



Po przerwie radna Gabriela Neugebauer wybrana na  przewodniczącą  Komisji Skrutacyjnej 

przedstawiła propozycję  sposobu  głosowania w wyborach przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej: 

 

1. Na karcie do głosowania zostanie umieszczone nazwisko kandydata  

a poniżej trzy możliwe odpowiedzi : „za” , „przeciw”, „ wstrzymuję się” 

Przy każdej z tych odpowiedzi po lewej stronie umieszczona zostanie kratka. 

2. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie jednego znaku „x” w jednej z kratek. 

3. Jeżeli postawiono znak „x” w więcej niż jednej kratce lub nie postawiono znaku 

„x” w żadnej kratce – głos jest nieważny. 

4. Kandydat zostaje wybrany jeśli ilość – znaków „x” w kratce przy 

odpowiedzi „za ” stanowi liczbę większą niż połowa radnych obecnych na sesji i 

biorących udział w głosowaniu.  

 

Przewodniczący obrad  poddał pod głosowanie powyższą propozycję głosowania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji  głosowania i w drodze głosowania 

przyjęli je jednogłośnie. 

 

Następnie przewodniczący obrad poprosił Radcę Prawnego Urzędu o wyjaśnienie 

regulacji prawnych dotyczących głosowania w wyborach przewodniczącego Rady.                    

 

Radca Prawny Tadeusz Chrobak wyjaśnił zasadę głosowania bezwzględną  większością 

głosów. Zaznaczył, że kandydat musi uzyskać  liczbę większą niż połowa radnych obecnych 

na sesji,  czyli  w przypadku dzisiejszego głosowania 8.” 

 

Następnie Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania.  

Radni przystąpili do głosowania. Przewodnicząca  komisji skrutacyjnej Gabriela Neugebauer 

wyczytywała kolejno z listy obecności nazwiska obecnych na sesji radnych, którzy 

podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. Radni w celu zapewnienia  zagłosowania 

głosowania tajnego  mieli do dyspozycji przygotowaną na sali obrad kabinę do głosowania.  

  

Prowadzący obrady sesji radny Karol Biskup  ogłosił 10 minutową przerwę na obliczenie 

przez komisję głosów i sporządzenie protokołu. 

 

Następnie komisja przystąpiła do obliczania głosów. Po przerwie przewodnicząca komisji 

Skrutacyjnej Gabriela Neugebauer  odczytała  protokół z wyborów przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Białej. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr  2 do protokołu. 

W oparciu o powyższy protokół  

 „za” głosowało 12 radnych 

„przeciw” 2 radnych  

„wstrzymało się” 1 radny 

 

Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na Przewodniczącego 

Rady Miejskiej został wybrany Pan Robert Roden. 

 

Przewodnicząca obrad odczytała treść uchwały Nr I.1.2014 w sprawie wyboru  

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej. 

  



W związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej radny senior Karol Biskup 

złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu i  przekazał dalsze prowadzenie sesji 

Panu Robertowi Roden,  który podziękował radnym za wybór i zaufanie. 

 

Ad 7/ 

 Przewodniczący Robert Roden  poinformował że wybory wiceprzewodniczących rady 

przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Zgodnie z zapisem Statutu Gminy głosowanie tajne 

przeprowadza 3 – osobowa komisja skrutacyjna powołana spośród radnych z wyłonionym 

przez siebie przewodniczącym.  

Radny Robert Roden  zaproponował skład komisji skrutacyjnej w takim samym składzie 

osobowym jak przy wyborze na przewodniczącego Rady,  a więc:  

 radną Gabrielę Neugebauer 

 radną Anetę Płachta  

 radną Elżbietę Malik 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady 

poddał pod głosowanie kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w zaproponowanym jak 

wyżej składzie. 

„Za”w/w składem komisji skrutacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni                 

i przewodniczący stwierdził, że komisja skrutacyjna została powołana. 

 

      Przewodniczący Rady  Robert Roden przystąpił do wyboru wiceprzewodniczących Rady. 

 

Przewodniczący  zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej. 

 

 Radna Lidia Cziomer  zgłosił kandydaturę radnego Damiana Tarnowskiego na 

wiceprzewodniczącego Rady. Uzasadniła to, że Pan Damian Tarnowski co prawda jest 

po raz pierwszy radnym  ale jest to osoba,  która jest bardzo mocno zaangażowana 

społecznie w swojej miejscowości i gminie Biała. 

 Radny Adrian Harnys  zgłosił kandydaturę radnej  Joanny Słowińskiej na w/w 

stanowisko. Uzasadnił to tym, że jednym z wiceprzewodniczących powinna być  

kobieta, oraz  Pani Joanna Słowińska była  też radną powiatową. 

 Radny Karol Biskup zgłosił kandydaturę radnego Leonarda Peszel jako wieloletniego 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej.  

Zgłoszeni  kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.   

„Za” zamknięciem listy jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni w drodze głosowania.  

 

Przewodniczący Rady  ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej, 

przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia sposobu głosowania. 

 

Po przerwie Radna Gabriela Neugebauer  wybrana przewodniczącą  Komisji Skrutacyjnej 

przedstawiła propozycje sposobu  głosowania w wyborach wiceprzewodniczących  Rady 

Miejskiej w Białej: 

 

1. Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są w porządku alfabetycznym.  

Obok każdego nazwiska z lewej strony umieszcza się jednakową kratkę 

2. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie dwóch lub jednego znaku „x” 



w kratce obok nazwisk wybranych kandydatów, opowiadając się w ten sposób za 

wyborem tego lub  tych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej. 

3. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w więcej niż dwóch kratkach 

lub nie postawiono znaku „x” obok nazwiska żadnego kandydata – głos jest nieważny. 

4. Za wybranych uważa się dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów     

( znaków „x” w kratce przy nazwiskach ) przewyższającą połowę liczby radnych 

biorących udział w głosowaniu. 

5. W przypadku gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów a w głosowaniu żaden z nich 

nie otrzymał wymaganej  bezwzględnej większości głosów przeprowadza się II turę 

głosowania  spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów 

lub spośród kandydatów którzy otrzymali największą równą ilość głosów. 

6. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi 

wymaganej bezwzględnej większości, a w następnej kolejności dwóch lub więcej 

kandydatów otrzymało równą ilość głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie na 

tych kandydatów , a następnie II turę głosowania  

    W II turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów       

w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów        

w głosowaniu dodatkowym 

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia  mimo  przeprowadzenia dwóch tur głosowania, 

przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym zgłoszeniem kandydatów. 

8. Jeśli tylko jeden z kandydatów otrzymał wymaganą bezwzględną ilość głosów uznany 

jest    za wybranego na stanowisko Wiceprzewodniczącego. 

9. Wybór kolejnego  ( drugiego ) Wiceprzewodniczącego przeprowadza się w odrębnym 

głosowaniu, po zgłoszeniu nowych kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady  poddała pod głosowanie powyższą propozycję głosowania. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji  głosowania i w drodze głosowania 

przyjęli je jednogłośnie. 

 

Następnie Radca Prawny Tadeusz Chrobak wyjaśnił zasadę głosowania bezwzględną  

większością głosów. Zaznaczył, że kandydat musi uzyskać  liczbę większą niż połowa 

radnych obecnych na sesji , czyli  w przypadku dzisiejszego głosowania 8.” 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

Radni przystąpili do głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Gabriela Neugebauer  

wyczytywała kolejno z listy obecności nazwiska obecnych na sesji  radnych, którzy 

podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. 

 

Radni w celu zapewnienia warunków głosowania tajnego  mieli do dyspozycji przygotowaną 

na sali obrad kabinę do głosowania.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Robert Roden  ogłosił 10 minutową przerwę na obliczenie przez 

komisję głosów i sporządzenie protokołu . 

 

Komisja przystąpiła do obliczania głosów. Po przerwie przewodnicząca komisji Skrutacyjnej  

odczytała  protokół z wyborów wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Białej.  

Protokół  ten  stanowi załącznik  Nr 3  do protokołu.   

 



W oparciu o powyższy protokół kandydaci otrzymali następującą ilość ważnie oddanych 

głosów: 

Pan Peszel Leonard  - 12  

Pani Słowińska Joanna -4 

Pan Tarnowski Damian - 12 

Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na 

wiceprzewodniczących Rady wybrani zostali Pan Leonard Peszel i Pan Damian Tarnowski. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr I.2.2014  w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady. 

 

Ad 8 /  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Robert Roden  zamknął obrady I Sesji Rady 

Miejskiej w Białej .  

 

           Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady  

 

     Gabriela Prokopowicz                                                                      Robert  Roden 

  

 
 

 

 


