Protokół Nr I/2018
Sesji Rady Miejskiej w Białej
w dniu 20 listopada 2018 r.
Obrady I Sesji Rady Miejskiej w Białej kadencji 2018-2023 otworzyła zgodnie z art.
20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym najstarsza wiekiem radna Maria Moszczeńska.
Prowadząca obrady sesji powitała wszystkich zebranych na sesji :
 radnych Rady Miejskiej w Białej,
 Burmistrza ( elekta) Edwarda Plicko
 pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
 zaproszonych gości i sołtysów.
Następnie prowadząca obrady Pani Maria Moszczeńska poprosiła obecnego na sesji
Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Pana Dawida Pientka o wręczenie
wszystkim radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Białej.
Wszystkim radnym zostały wręczone powyższe zaświadczenia .
Prowadząca obrady sesji radna senior Pani Maria Moszczeńska wyjaśniła, 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 najmłodszego radnego Pana Mateusza Kosińskiego
powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania
„Tak mi dopomóż Bóg”
Następnie poprosiła wszystkich o powstanie, po czym odczytała 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”.
Najmłodszy wiekiem radny Mateusz Kosiński odczytywał kolejno nazwiska radnych. Radni,
po wyczytaniu swego nazwiska i powstaniu wypowiadali słowo „ ślubuję”, w tym
większa część radnych wypowiedziało słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca obrad stwierdziła, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli
mandat radnego Rady Miejskiej w Białej.
Ad 4/
Pani Maria Moszczeńska stwierdziła 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 radna senior Maria Moszczeńska przedstawiła 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 Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczącego Rady
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego
ślubowania.
8. Zakończenie obrad I sesji .

Ad 5 /
Przewodnicząca obrad Maria Moszczeńska poinformowała, 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.
Kontynuując dalej poprosiła o zgłaszanie radnych do pracy w komisji skrutacyjnej.
Zaznaczyła, że komisja ta przeprowadzi głosowanie przy wyborze przewodniczącego Rady
i wiceprzewodniczących Rady. Zaznaczyła również, że osoby kandydujące na
przewodniczącego lub wiceprzewodniczących nie mogą wchodzić w skład komisji
skrutacyjnej.
Radny Damian Tarnowski zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej:
 Radnego Józefa Roden
Radny Roman Barysz zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej:
 radną Irenę Wotka
Radny Jacek Czerwiński zaproponował do pracy w komisji skrutacyjnej:
 radnego Andrzeja Osiewacz
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na powołanie do Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
powołania komisji skrutacyjnej w zaproponowanym jak wyżej składzie.
Wyniki imiennego głosowania :
ZA(14):
Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Marek Klinke, Sabina Gorek, Jacek
Czerwiński, Irena Wotka, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Damian Tarnowski,
Roman Barysz, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Józef Roden
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(1):
Maria Moszczeńska
Na podstawie powyższego głosowania przewodnicząca obrad stwierdził, że komisja
skrutacyjna do spraw wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących została powołana.

Ad 6/
Przewodnicząca obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Alfred Krupa zgłosił kandydaturę radnej Sabiny Gorek na przewodniczącą
Rady Miejskiej w Białej, z następującym uzasadnieniem:
Sabina Gorek- absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Zarządzania i Inżynierii
Produkcji oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe
z zakresu administracji publicznej). Od 2000 r. pracownik Starostwa Powiatowego w
Prudniku, a od 2014r. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym
w Prudniku. Chętnie udziela się w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, a swoją
wiedzę oraz długoletnie doświadczenie zdobyte w samorządzie z całą pewnością wykorzysta
w skutecznych działaniach na rzecz lokalnej społeczności oraz w procesach rozwoju gminy
Biała.
Radna Sabina Gorek wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej
Wyniki głosowania imiennego:
ZA(15):
Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer,
Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Józef Roden,
Małgorzata Fluder, Jacek Czerwiński, Alfred Krupa, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej,
przygotowania kart do głosowania oraz ustalenia propozycji sposobu głosowania .
Po przerwie radna Irena Wotka wybrana na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej
przedstawiła propozycję sposobu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Miejskiej w Białej:
1. Na karcie do głosowania zostanie umieszczone pytanie „ Czy jesteś za wyborem
radnej Sabiny Gorek na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej” i trzy możliwe
odpowiedzi : „ jestem za” , „ jestem przeciw”, „ wstrzymuję się”
Przy każdej z tych odpowiedzi po prawej 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 gdy „za” kandydatem oddana zostanie liczba głosów
większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciwnych
i wstrzymujących się).
5. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.

Przewodnicząca obrad poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
przyjęcie sposobu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady.
Wyniki głosowania imiennego:
ZA(15):
Damian Tarnowski, Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Roman
Barysz, Marek Klinke, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Małgorzata
Fluder, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Andrzej Osiewacz, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Następnie przewodnicząca obrad poprosiła Radcę Prawnego Urzędu o wyjaśnienie
regulacji prawnych dotyczących głosowania w wyborach przewodniczącego Rady.
Radca Prawny Katarzyna Staniszek wyjaśniła , że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie
gminnym, radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli to
dotyczy jego interesu prawnego. W mojej ocenie, po przeanalizowaniu orzecznictwa oraz
piśmiennictwa, powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku głosowania na
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady, ponieważ stanowiska te mają jedynie
charakter organizacyjny, stąd głosowanie nie dotyczy interesu prawnego kandydata na
przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego rady. Radny zatem nie podlega wyłączeniu głosować mogą wszyscy radni.
Zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość
głosów oznacza uzyskanie co najmniej o jeden głos „za” więcej, od sumy pozostałych ważnie
oddanych głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.
Następnie Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Radni przystąpili do głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Irena Wotka
wyczytywała kolejno z listy obecności nazwiska obecnych na sesji radnych, którzy
podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania. Radni w celu zapewnienia zagłosowania
tajnego mieli do dyspozycji przygotowaną na sali obrad kabinę do głosowania.
Prowadząca obrady sesji radna Maria Moszczeńska ogłosiła przerwę na obliczenie przez
komisję głosów i sporządzenie protokołu.
Następnie komisja przystąpiła do obliczania głosów. Po przerwie przewodnicząca komisji
Skrutacyjnej Irena Wotka 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 15 radnych
„przeciw” nie było
„wstrzymało się” nie było

Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła, że na Przewodniczącą
Rady Miejskiej została wybrana Pani Sabina Gorek.
Przewodnicząca obrad odczytała treść uchwały Nr I.1.2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej.
W związku z wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej radna senior Maria
Moszczeńska złożyła gratulacje nowo wybranej przewodniczącej i przekazała dalsze
prowadzenie sesji Pani Sabinie Gorek, która podziękowała radnym za wybór i zaufanie.
Ad 7/
Przewodnicząca Sabina Gorek poinformowała, 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. Komisja ta została już powołana do wyboru
przewodniczącego Rady.
Nie zgłoszono uwag do zmiany składu Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Rady
Rady.

Sabina Gorek

przystąpiła do wyboru wiceprzewodniczących

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej.
Radny Alfred Krupa zgłosił wniosek aby dokonać wyboru jednego wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Białej i tym samym na najbliższej sesji dokonać zmiany zapisu w statucie
Gminy Biała, aby w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Rady był 1 wiceprzewodniczący
a nie jak do tej pory dwóch wiceprzewodniczących.
Przewodnicząca poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
wniosku o wybór jednego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Wyniki imienne:
ZA(15):
Marek Klinke, Roman Barysz, Damian Tarnowski, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Mateusz
Kosiński, Andrzej Osiewacz, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Gabriela Neugebauer,
Mariusz Kwoczek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Irena Wotka
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Sabina Gorek poinformowała, że na podstawie
wyniku głosowania wybierany będzie jeden wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białej.
Przewodnicząca ponownie zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Białej
Radny Adrian Harnys
zgłosił kandydaturę radnego Jacka Czerwińskiego
na
wiceprzewodniczącego Rady. Uzasadnił to, tym że Pan Jacek Czerwiński jest wieloletnim
radnym

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodnicząca poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.
Wyniki głosowania imiennego:
ZA(15):
Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Małgorzata
Fluder, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Marek Klinke, Roman Barysz, Gabriela
Neugebauer, Irena Wotka, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska, Józef Roden
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w celu przygotowania kart do głosowania oraz
ustalenia sposobu głosowania.
Po przerwie Radna Irena Wotka wybrana przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej przedstawiła
propozycje sposobu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Białej:
Na karcie do głosowania zostanie umieszczone pytanie „ Czy jesteś za wyborem radnego
Jacka Czerwińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej” i trzy możliwe
odpowiedzi : „ jestem za” , „ jestem przeciw”, „ wstrzymuję się”.
Przy każdej z tych odpowiedzi po prawej stronie umieszczona zostanie kratka.
1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie jednego znaku „x” w jednej z kratek.
2. Jeżeli postawiono znak „x” w więcej niż jednej kratce lub nie postawiono znaku „x”
w żadnej kratce – głos jest nieważny.
3. Kandydat zostaje wybrany gdy „za” kandydatem oddana zostanie liczba głosów większa
od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się).
Przewodnicząca poprosiła radnych o dokonanie na tablecie aktu głosowania w sprawie
przyjęcie sposobu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady.
Wyniki głosowania imiennego:
ZA(15):
Adrian Harnys, Mateusz Kosiński, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek,
Gabriela Neugebauer, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Jacek Czerwiński,
Józef Roden, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Alfred Krupa, Maria Moszczeńska
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
BRAK GŁOSU(0):
Komisja skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Radni przystąpili do głosowania. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Irena Wotka
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.
Przewodnicząca ogłosiła 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 kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych
głosów:
Pan Jacek Czerwiński - 15
Na podstawie wyników głosowania komisja skrutacyjna stwierdziła,
wiceprzewodniczącego Rady wybrany został Pan Jacek Czerwiński.
Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały Nr I.2.2018
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Białej.

że

na

w sprawie wyboru

Ad 8 /
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Pan Dawid Pientka wręczył
Burmistrzowi Białej Panu Edwardowi Plicko zaświadczenie o wyborze Burmistrza Białej.
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Pani Sabina Gorek poinformowała
Wysoką Radę, że zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady.
Pan Edward Plicko po powstaniu złożył ślubowanie następującej treści : „Obejmując urząd
burmistrza gminy Biała, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak
mi dopomóż Bóg. ”
Po złożeniu ślubowania Przewodnicząca Rady Sabina Gorek poinformowała , że z dniem
dzisiejszym Pan Burmistrz obejmuje obowiązki Burmistrza na kadencję 2018 – 2023.
Przewodnicząca Rady Sabina Gorek złożyła gratulacje Burmistrzowi Białej w związku
z wyborem. Następnie Burmistrz Białej Edward Plicko złożył słowa podziękowania za wybór
i zaufanie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Białej Sabina Gorek zamknęła obrady I Sesji Rady
Miejskiej w Białej .
Protokołowała
Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząca Rady
Sabina Gorek

