
                                                 PROTOKOŁ NR I/10
z pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie odbytej w dniu 1 grudnia 
2010r. w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Stan radnych Rady Miejskiej – 15
Stan radnych obecnych na posiedzeniu – 15  zgodnie z  listą obecności, która stanowi 
załącznik Nr 1 do protokołu.

Pkt.1
Otwarcie sesji

Najstarsza wiekiem radna   Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 1005  otworzyła obrady 
pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając:

-  wybranych radnych nowej kadencji Rady,
-  Burmistrza elekta,
- Sekretarza Gminy,
- Kierownika Wydziału Finansów zastępcę  Skarbnika Gminy,
- Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 
- pracowników urzędu,
- sołtysów Gminy Żelechów- zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik              
  Nr 2 do protokołu,
- Dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów,
- wszystkich przybyłych na obrady mieszkańców i gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych , co pozwala na 
podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pkt. 2
Przedstawienie porządku obrad.

Radna senior  odczytała następnie porządek obrad, który  radni otrzymali wraz z projektami 
uchwał  na sesję, a następnie zwróciła się z zapytaniem, czy radni chcą wnieść zmiany do 
porządku obrad.
Radni wniosków i propozycji do porządku obrad nie zgłaszali, w związku z czym Pani 
Jadwiga Kulikowska porządek poddała pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska – jednomyślnie 15 głosami „za”  ( głosów przeciw i 
wstrzymujących się - „nie było”) przyjęła porządek obrad jak następuje:

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.

         3. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia   
             o wyborze Burmistrza Żelechowa.
         4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Żelechowa.
         5. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń 
              o wyborze radnego.
         6. Złożenie ślubowania przez radnych.
         7. Powołanie komisji skrutacyjnej.
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         8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
             Żelechowie 
         9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej.
        10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady.
        11. Sprawy różne.
        12. Zamknięcie obrad.

Pkt. 3
        Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia   
         o wyborze Burmistrza Żelechowa.

Radna senior poprosiła zaproszoną na sesję  Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Żelechowie o wręczenie zaświadczenia o wyborze na stanowisko Burmistrza Żelechowa.

Pani Teresa Dziubak wręczyła  Pani Mirosławie Miszkurka zaświadczenie o bezpośrednim 
wyborze  przeprowadzonym  w  dniu  21  listopada  2010r.  na  stanowisko  Burmistrza 
Żelechowa.
Kopia powyższego zaświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Pkt.4
 Złożenie ślubowania przez Burmistrza Żelechowa.

Burmistrz Elekt Mirosława Miszkurka w obecności składu Rady Miejskiej -15 radnych 
złożyła ślubowanie następującej treści:

 „ Obejmując urząd Burmistrza Żelechowa  uroczyście ślubuje, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.-”Tak mi dopomóż Bóg”.

Z chwilą złożenia ślubowania nastąpiło objecie obowiązków przez Mirosławe Miszkurka 
Burmistrza Żelechowa.
Rota ślubowania Burmistrza Żelechowa  stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Z okazji wyboru na stanowisko Burmistrza  w imieniu radnych Rady, delegacja radnych 
złożyła życzenia Pani Mirosławie Miszkurka.   
Życzenia  składali również przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla miasta i wsi” na czele 
z Prezesem  stowarzyszenia  Panią K. Wieczorkiewicz.

Pkt.5
        Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń 
         o wyborze radnego.

Radna Pani Jadwiga Kulikowska ponownie poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 
Pani Teresa Dziubak wyczytując w kolejności alfabetycznej radnych, wręczała  radnym 
zaświadczenia o ich wyborze.
Kopie powyższych zaświadczeń stanowią załącznik Nr 5 do protokołu.
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Pkt.6
Złożenie ślubowania przez radnych.

Senior radna poinformowała, że rotę ślubowania odczyta najmłodszy wiekiem wybrany 
radny, w związku z czym poprosiła  Pana  Mirosława Białacha  o odczytanie roty ślubowania.
Radny Mirosław Białach odczytał rotę następującej 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”.

Wywoływani  w kolejności alfabetycznej radni przy  powstaniu  z miejsc  wypowiadali słowo 
„ Ślubuję” – „Tak mi dopomóż Bóg”
Dokument złożonych ślubowań  stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

Pkt. 7
        Powołanie komisji skrutacyjnej.

Radna  Pani  Jadwiga  Kulikowska  poinformowała,  że  zgodnie  z  zapisem art.19  ustawy  o 
samorządzie gminnym i § 8 Statutu Gminy wyboru Przewodniczącego Rady dokona Rada w 
głosowaniu tajnym, w związku z tym  niezbędne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej celem 
przeprowadzenia głosowania.
W tym celu poprosiła o zgłaszanie trzech kandydatów.
Zgłoszenia i wyboru Komisji Skrutacyjnej Rada dokonała w sposób jawny.

 Radna Pani E.Zatyka zgłosiła kandydaturę  Pani Danuty Frydel oraz Pana Andrzeja Brycha
  Radna Pani J.Kulikowska zgłosiła kandydaturę Pani Elżbiety  Zatyka.
Zapytani  przez   radną  senior  kandydaci  wszyscy  wyrazili  zgodę  na  pracę  w  Komisji 
Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania Rada Miejska  jednomyślnie  – 15 głosami „za”  przegłosowała skład 
Komisji Skrutacyjnej w osobach:
 - Elżbieta Zatyka,
 - Danuta Frydel,
 - Andrzej Brych.
Po  ukonstytuowaniu   Komisji  Skrutacyjnej   funkcję  przewodniczącej  objęła  Pani  Danuta 
Frydel.

Pkt. 8
 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Żelechowie 

Radna senior  poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Żelechowie.

Pan Jacek Bogusz zgłosił kandydaturę Pani Jadwigi Kulikowskiej.
Pan Jerzy Ośka wyjaśnił,  że po przeczytaniu protokołów sesji  z ostatniej  kadencji Rady i 
przeanalizowaniu wystąpień radnych  oraz biorąc pod uwagę dyspozycyjność osoby, a także 
umiejętność  komunikatywności i komunikacji między osobami, ze względu na wykonywany 
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zawód,  poparty  wieloletnią  praktyką,  zgłasza  również  kandydaturę   radnej  senior  Panią 
Jadwigę Kulikowską.
Innych kandydatur radni nie zgłaszali.
Pani  Jadwiga  Kulikowska  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  na  Przewodniczącą  Rady 
Miejskiej w Żelechowie.
Celem  przygotowania  kart  do  głosowania  prowadząca  obrady  radna  zarządziła 
kilkunastominutową przerwę w obradach.

O godz. 1035 wznowiono obrady Rady Miejskiej. Stan radnych na sali po przerwie wynosił 
– 15.
Przed przystąpieniem do głosowania radna senior zapoznała Wysoką Radę z art. 25a ustawy o 
samorządzie  gminnym cyt:„Radny  nie  może  brać  udziału  w  głosowaniu  w  radzie  ani  w  
komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.
Dalszą procedurę i zasady tajnego głosowania omówiła Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 
Pani Danuta Frydel.
Członek Komisji Pani E. Zatyka wyczytywała kolejno nazwiska radnych, którzy podchodzili 
wrzucając w kopercie  głos do urny.
Po  przeliczeniu  kart  do  głosowania  protokół  z  wyników  głosowania  odczytała 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani  Danuta Frydel.
Protokoł Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 7.

Największą ilość  ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska – 14 głosów „za”

Radna senior  odczytała  projekt  uchwały w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady ,  po 
czym zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  – 15 głosami „za” ( głosów ”przeciw” 
nie  było,  głosów „wstrzymujących się” nie było.  Pani  J.  Kulikowska nie brała  udziału w 
głosowaniu)  podjęła  „UCHWAŁĘ Nr  I/1/10  w sprawie  wyboru  Przewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Żelechowie, która stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Gratulacje wyboru Pani Kulikowskiej  w imieniu radnych złożyła delegacja radnych. 
Pani  Jadwiga  Kulikowska  podziękowała  Wysokiej  Radzie  za  zaufanie  i  wybór  na 
Przewodniczącą Rady Miejskiej, żywiąc  nadzieję, że praca Rady będzie zorganizowana w 
taki  sposób,  aby  była  możliwość  uczestniczeniu  w  jej  pracach  wszystkich  radnych. 
Powiedziała cyt: „Tylko dobra współpraca w Radzie  spowoduje osiągnięcia celu jakim jest 
spełnienie obietnic wyborczych”.  
Pełniąc funkcje  Przewodniczącej Rady Miejskiej  przystąpiła do realizacji dalszego porządku 
obrad.

Pkt.9
       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej.
 
Przewodnicząca  Rady  wyjaśniła,  że  Rada  obecnie  dokona  wyboru  dwóch 
Wiceprzewodniczących.Procedury  głosowania  tajnego  będą  takie  same  jak  przy  wyborze 
przewodniczącego  w  związku  z  czym   poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatur  na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Pan Jacek Bogusz zgłosił kandydaturę Pani Stanisławy Jadwigi Kowalczyk.
Pan Andrzej Brych zgłosił kandydaturę Pana Jacka Sławomira Bogusza.
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Zgłoszeni  kandydaci  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie  na  Wiceprzewodniczących  Rady 
Miejskiej w Żelechowie.
Celem  przygotowania  kart  do  głosowania  Przewodnicząca  zarządziła  kolejną 
kilkunastominutowa przerwę w obradach Rady Miejskiej.
O godz. 1105 wznowiono obrady sesji, stan  na sali obrad po przerwie wynosił 15 radnych.
Przystępując  do  głosowania  Komisja  Skrutacyjna  dokonała  rozdania  kart,  a  jej 
przewodnicząca wyjaśniła procedury głosowania.

Radni wyczytywani z listy podchodząc do urny wrzucali koperty z kartkami do głosowania. 
Po  zebraniu  i  przeliczeniu  kart  do  głosowania   Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej 
odczytała protokół z wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Powyższy protokoł  stanowi załącznik Nr 9.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  Pani  Jadwiga  Kulikowska  odczytała  projekt  uchwały  i 
zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska 13 głosami „za”, (głosów „przeciw nie było, głosów 
„wstrzymujących się” nie było. Radna Pani Jadwiga Kowalczyk oraz radny Pan Jacek Bogusz 
nie  brali  udziału  w  głosowaniu)  podjęła  UCHWAŁĘ  Nr  I/2/10  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  w Żelechowie”,  która stanowi załącznik Nr 10 do 
protokołu.

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybranymi Wiceprzewodniczącymi 
Rady Miejskiej w Żelechowie:

1. Stanisława Jadwiga Kowalczyk – 12 głosów
2. Jacek Sławomir Bogusz – 14 głosów

Nowo wybrani  Wiceprzewodniczący  Rady  podziękowali  Wysokiej  Radzie  za  zaufanie  i 
wybór.

Pkt.10
        Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że skład stałych Komisji Rady powołany zostanie w 
głosowaniu jawnym, a następnie przypomniała zgodnie z zapisem Statutu Gminy Żelechów 
nazewnictwa poszczególnych komisji oraz ilościowy skład  każdej komisji.

Po czym zwracając się do Wysokiej Rady zaproponowała, aby radni zgłaszali  sami swoje 
kandydatury   na  członków  poszczególnych  komisji,  zgodnie  z  ich  umiejętnościami  i 
możliwościami.

Na członków Komisji Rolnictwa  swoje kandydatury zgłosili następujący radni:

1.Kowalczyk Stanisława Jadwiga 
2. Bryzek Mirosław
3. Bryzek Zbigniew
4. Białach Mirosław
5. Zalech Jarosław

Na członków Komisji Komunalnej i Budżetu  swoje kandydatury zgłosili następujący radni:
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1. Kozdój Elżbieta
2. Prządka Witold 
3. Bogusz Jacek
4. Kowalczyk Stanisława Jadwiga
5. Bryzek Zbigniew

Na członków Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty   swoje kandydatury zgłosili następujący 
radni:
  

1. Zatyka Elżbieta
2. Frydel Danuta
3. Kwaśniewski Daniel
4. Oska Jerzy
5. Kozdój Elżbieta

Na członków Komisji Sportu i Rekreacji  swoje kandydatury zgłosili następujący radni:

1. Zalech Jarosław
2. Bryzek Mirosław
3. Kwaśniewski Daniel
4. Brych Andrzej
5. Jasek Marek

Na członków Komisji Rewizyjnej   swoje kandydatury zgłosili następujący radni:

1. Prządka Witold
2. Jasek Marek
3. Brych Andrzej
4. Zatyka Elżbieta
5. Frydek Danuta

Po zgłoszeniu do komisji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem 
kandydatur  poszczególnych  członków  komisji  wyjaśniając  jednocześnie,  że  zgłoszeni 
kandydaci nie głosują za własną kandydatura.
W wyniku jawnego głosowania poszczególni radni otrzymali następującą ilość głosów:

Kandydaci Komisji Rolnictwa
1.Kowalczyk Stanisława Jadwiga  - 14 głosów „za”
2. Bryzek Mirosław – 14 głosów
3. Bryzek Zbigniew– 14 głosów
4. Białach Mirosław – 14 głosów
5. Zalech Jarosław – 14 głosów

Kandydaci Komisji Komunalnej i Budżetu
1.Kozodój Elzbieta   – 14 głosów
2.Prządka Witold – 14 głosów
3.Bogusz Jacek  – 14 głosów
4.Kowalczyk Stanisława Jadwiga – 14 głosów
5.Bryzek Zbigniew – 14 głosów
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Kandydaci Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty

1. Zatyka Elżbieta  - 14 głosów
2. Frydel Danuta  - 14 głosów
3. Kwaśniewski Daniel- 14 głosów
4. Ośka Jerzy - 14 głosów
  5.Kozdój Elżbieta - 14 głosów

Kandydaci Komisji Sportu i Rekreacji

1. Zalech Jarosław – 14 głosów
2. Bryzek Mirosław – 14 głosów

     3.Kwaśniewski Daniel – 14 głosów
4.Brych Andrzej– 14 głosów

      5.Jasek Marek– 14 głosów 

Kandydaci Komisji Rewizyjnej
6. Prządka Witold  - 14 głosów 
7. Jasek Marek- 14 głosów
8. Brych Andrzej - 14 głosów
9. Zatyka Elżbieta - 14 głosów
10. Frydek Danuta - 14 głosów

Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie.
W wyniku głosowania Rada Miejska –  jednomyślnie  15 głosami „za”, (głosów „przeciw” i 
„wstrzymujących się” – nie było) podjęła UCHWAŁĘ Nr I/3/10 w sprawie powołania składu 
osobowego stałych Komisji Rady”, która stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poinformowała również Wysoką Radę, że wybór przewodniczących i 
wiceprzewodniczących komisji dokonany zostanie na pierwszym posiedzeniu komisji, które 
odbędzie się wkrótce.

Pkt.11
    Sprawy różne.
Pani Jadwiga Kulikowska  udzieliła następnie  głosu Burmistrzowi Żelechowa.

Burmistrz,  Pani  Mirosława  Miszkurka  w  swoim  wystąpieniu  podziękowała  wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy za udział w wyborach i głosowanie.
Burmistrz powiedziała: „Te wybory dla burmistrza i wszystkich kandydatów startujących z 
Komitetu Wyborczego „Razem dla miasta i wsi” to wielka satysfakcja, a zarazem wielkie 
wyzwanie do wytężonej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Jest to też szczególne zadanie 
na najbliższe cztery lata. Wynik wyborów zobowiązuje do bardziej wytężonej i owocnej pracy 
dla naszej gminy. Mam  nadzieję,  że wspólnie z Radą Miejską  będziemy prowadzić razem 
takie działania, aby nasza mała ojczyzna rozwijała się jak najlepiej”.
Kończąc  wystąpienie  pogratulowała  wyboru  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  oraz 
wiceprzewodniczących  jak  również  wszystkim  radnym,  którzy  znaleźli  miejsce  we 
właściwych komisjach i również będą mogli pracować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
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Burmistrz  ponadto  przedstawiła  i  odczytała   wyróżnienie  od  Marszałka  Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika dla Miasta i Gminy Żelechów za dar serca i okazaną pomoc 
w usuwaniu skutków powodzi na terenie Województwa Mazowieckiego.
Poprosiła  sołtysów  Gminy  Żelechów  o  przekazanie  powyższego  podziękowania  osobom, 
które przekazywały dary i pomagały powodzianom.

Przewodnicząca  Rady  poinformowała  radnych  obecnej  kadencji,  że  wszyscy  radni  są 
zobowiązani  do  złożenia  pierwszego oświadczenia  majątkowego  w ciągu 30  dni  od  dnia 
złożenia ślubowania tj. do 30 grudnia 2010 roku.
Druki oświadczeń dostępne będą w biurze Rady, jak również  przekazane zostaną radnym na 
pierwszym posiedzeniu komisji.
Radni, którzy będą zainteresowani otrzymaniem ustawy o samorządzie gminnym będą mogli 
ją uzyskać również w biurze Rady.

Przewodnicząca ponadto zadeklarowała potrzebę wprowadzenia dyżurów radnych po 2 godz. 
jeden raz w tygodniu, które pełnione byłyby  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Poprosiła  radnych o określenie,  terminu dyżurów, jak również o zadeklarowanie radnych, 
który dzień tygodnia byłby najwłaściwszy na obrady sesji..

Pkt.12
Zamknięcie obrad.

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1155  Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska 
zamknęła obrady pierwszej inauguracyjnej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

                   
Protokołowała:
B.Lewandowska             

                                                                                                                                                Radna senior
                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                                                              Jadwiga Kulikowska

                                                                                                                                              Przewodnicząca  
                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                                                             Jadwiga Kulikowska
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