RO.0002.1.2018.ORM
Protokół nr I/2018
z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
odbytej w dniu 21 listopada
2018 r. o godz. 12.00
w hotelu „Arkas” w
Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12

1. Otwarcie sesji.
Otwarcia sesji dokonał radny - senior Stanisław Lachnik.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poinformował, że w wyniku przeprowadzonych w
dniu 21 października 2018 r. wyborów samorządowych, wyborcy wybrali na kadencję 20182023 piętnastu radnych Rady Miejskiej w Prószkowie, w związku z czym poprosił
Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie – Panią Dorotę Staniów o
wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Prószkowie VIII
kadencji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poinformował o obowiązku złożenia ślubowania
przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej. Zwrócił się do radnych, informując, iż po
odczytaniu przez niego roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo
„ślubuję” z ewentualnym dodaniem zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg”.
Odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Ślubowanie złożyło 15 radnych zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
4. Stwierdzenie kworum.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poinformował, że na 15 radnych ustawowego
składu Rady, obecnych jest 15 radnych – co stanowi o spełnieniu wymogu większości radnych
obecnych na sesji, w związku z czym stwierdził, że sesja jest prawomocna.
5. Wybór Komisji skrutacyjnej.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad
sesji przystępuje się do wyboru Komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie. Poinformował, ze
wybory te zostaną przeprowadzone w trybie jawnym.
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Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poprosił o zgłaszanie 3 kandydatów do składu
Komisji Skrutacyjnej. Podkreślił, ze powinny to być osoby, które nie będą kandydować na
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Arnold Kuc zgłosił kandydaturę radnego Alfreda Kiełbasy.
Radny Zygmunt Hergesell zgłosił kandydaturę radnego Pawła Piechaczek.
Radny Winicjusz Badura zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Czerwińskiego.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik zapytał zgłoszonych kandydatów czy wyrażają
zgodę na kandydowanie.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik złożył zapytanie czy ktoś z radnych chce jeszcze
zgłosić kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
W związku z tym, że nikt nie zgłosił więcej kandydatów, Prowadzący obrady radny Stanisław
Lachnik poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów: 14 „za” oraz
1 głos „wstrzymujący się” zamknęła listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do
przeprowadzenia wyborów tajnych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik przystąpił do przeprowadzenia głosowania
jawnego nad poszczególnymi zgłoszonymi kandydaturami do Komisji Skrutacyjnej.
1. Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego
Alfreda Kiełbasy.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów: 14 „za”, 1
„wstrzymujący się” przyjęła kandydaturę radnego Alfreda Kiełbasy.
2. Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego
Pawła Piechaczka.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów: 14 „za”, 1
„wstrzymujący się” przyjęła kandydaturę radnego Pawła Piechaczka.
3. Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poddał pod głosowanie kandydaturę Radnego
Andrzeja Czerwińskiego.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów: 14 „za”, 1
„wstrzymujący się” przyjęła kandydaturę radnego Andrzeja Czerwińskiego.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik stwierdził, że w związku z przeprowadzonym
głosowaniem jawnym skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie przedstawia się następująco:
1. Alfred Kiełbasa.
2. Paweł Piechaczek.
3. Andrzej Czerwiński.
Następnie poinformował, że po wyborze składu Komisji należy wskazać również jej
Przewodniczącego i poprosił nowo wybranych członków Komisji Skrutacyjnej o wskazanie ze
swojego grona kandydata na Przewodniczącego Komisji.
Radny Andrzej Czerwiński zaproponował kandydaturę Pawła Piechaczka, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
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Innych kandydatur nie zgłoszono.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poddał pod głosowanie kandydaturę radnego
Pawła Piechaczka na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie stosunkiem głosów: 14 „za”, 1
„wstrzymujący się” wybrała Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej radnego Pawła
Piechaczka.
6.Wybór Przewodniczącego Rady.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poinformował, że zgodnie z par. 8 Statutu Gminy
Prószków Rada Miejska wybiera Przewodniczącego Rady spośród swego grona. Wskazał, że
wybór Przewodniczącego następuje bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym.
Następnie Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik poprosił Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej – Pana Pawła Piechaczka o omówienie zasad głosowania w glosowaniu tajnym.
Po przedstawieniu zasad głosowania Prowadzący sesję radny Stanisław Lachnik zapytał czy ktoś
ma jakieś uwagi lub zapytania do omówionego sposobu głosowania.
Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej poinformował, że w chwili obecnej przystępuje się do
przeprowadzenia głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Poinformował także, że
zgodnie z obowiązującymi wymogami radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy
ono jego interesu prawnego . Dodatkowo Prowadzący sesję poprosił obecnego radcę prawnego
– Marcina Popielskiego o omówienie tego wymogu.
Prowadzący sesję radny Stanisław Lachnik poprosił o zgłaszanie kandydatur radnych na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.
Radny Zygmunt Hergesell zgłosił kandydaturę radnego Lucjana Dzumla, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Prowadzący sesję radny Stanisław Lachnik zapytał czy ktoś zgłasza jeszcze inną kandydaturę na
Przewodniczącego Rady Miejskiej i poinformował, że w związku z tym, że nikt nie zgłasza
innych kandydatur to przystąpi do przegłosowania zamknięcia listy kandydatów.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za”
przyjęła zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Prowadzący sesję radny Stanisław Lachnik poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie
wyborów tajnych Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Komisja przeprowadziła głosowanie tajne. W chwili głosowania udział w sesji brało 15 radnych.
Komisja wydała 15 kart do głosowania. Po przeliczeniu wyników głosowania, Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania stwierdzający, że na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie wybrany został stosunkiem głosów: 15 „za”,
0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymał się” - radny Lucjan Dzumla.
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Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu.
Prowadzący sesję radny Stanisław Lachnik odczytał treść uchwały nr I/1/2018 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.
Uchwałę załącza się do protokołu.
Prowadzący obrady radny Stanisław Lachnik przekazał prowadzenie sesji Przewodniczącemu
Rady panu Lucjanowi Dzumla.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu Stanisławowi Lachnik za prowadzenie pierwszej
części sesji oraz podziękował radnym za wybór na stanowisko Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że głosowanie tajne na Wiceprzewodniczącego Rady
odbędzie się na tych samych zasadach jak na Przewodniczącego Rady oraz poinformował, że
zgodnie z obowiązującymi wymogami radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy
ono jego interesu prawnego.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Prószkowie.
Radny Arnold Kuc zgłosił kandydaturę radnej Klaudii Lakwy, która wyraziła zgodę na
kandydowanie.
Radny Piotr Pach zgłosił kandydaturę radnego Dawida Kochanka, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś jeszcze zgłasza kandydatów na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Rady. Ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur Przewodniczący
Rady poinformował, że podda pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za”
przyjęła zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poprosił Komisje Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania tajnego na
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.
Komisja przeprowadziła głosowanie tajne. W chwili głosowania udział w sesji brało 15 radnych.
Komisja wydała 15 kart do głosowania. Po przeliczeniu wyników głosowania, Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół głosowania stwierdzający, że
- radny Dawid Kochanek otrzymał 6 głosów „za”, 9 głosów „przeciw” oraz 0 głosów
„wstrzymujących się”,
- radna Klaudia Lakwa otrzymała 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” oraz 0 głosów
„wstrzymujących się”.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że zgodnie z wynikami głosowania na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie wybrana została radna
Klaudia Lakwa.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu.
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały nr
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.
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Uchwałę załącza się do protokołu.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego
ślubowania.
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w wyniku przeprowadzonych w dniu 21
października br. wyborów samorządowych, na kadencję 2018 – 2023 na Burmistrza Prószkowa
wybrany został Pan Krzysztof Cebula. Po czym poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej w Prószkowie – Panią Dorotę Staniów o wręczenie Panu Krzysztofowi
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Prószkowa.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Krzysztofa Cebulę o dokonanie aktu
ślubowania na stanowisko Burmistrza Prószkowa.
Burmistrz złożył ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Burmistrza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy”.
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady podziękował za złożenie ślubowania.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że zgłasza wniosek w sprawie poszerzenia
porządku obrad sesji o punkt 8a dotyczący wprowadzenia pod obrady Rady Miejskiej projektu
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.
Przedstawiony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za”
przyjęła wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad sesji.
Burmistrz Krzysztof Cebula zgłosił wniosek o dodatkowe poszerzenie porządku obrad sesji o
punkt 8b dotyczący wprowadzenia pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania Rada Miejska w Prószkowie jednogłośnie 15 głosów „za”
przyjęła wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad sesji.
8a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.
Projekt uchwały został przedłożony radnym Rady Miejskiej w Prószkowie na druku nr 3.
Przewodniczący Rady poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały pozostały puste
pozycje dot. składników wynagrodzenia Burmistrza i zaproponował, aby wysokość
wynagrodzenia pozostawić na dotychczasowym poziomie w następujący sposób:
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4700 zł,
- dodatek za wysługę lat 20% w kwocie: 940 zł,
- dodatek funkcyjny w kwocie: 1900 zł
- dodatek specjalny 40 % sumy wynagrodzenia w kwocie: 2640 zł.
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Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje dot. wysokości wynagrodzenia
Burmistrza.
Nie zgłoszono innych propozycji.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki jawnego głosowania:
ZA(15):
Alfred Kiełbasa, Arnold Kuc, Klaudia Lakwa, Dawid Kochanek, Andrzej Czerwiński, Zygmunt
Hergesell, Marek Zgoda, Teodor Klosa, Lidia Piechaczek, Piotr Pach, Lucjan Dzumla, Bernard
Mross, Stanisław Lachnik, Paweł Piechaczek, Winicjusz Badura
PRZECIW(0)
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0)
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:
Uchwałę nr I/3/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.
Uchwałę załącza się do protokołu.
8b. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy
2018.
Projekt uchwały został przedłożony radnym Rady Miejskiej w Prószkowie na druku nr 4.
Wprowadzenia do projektu uchwały dokonała Skarbnik Gminy – Dorota Staniów.
Nie było pytań do projektu uchwały.
Nie było dyskusji nad omawianym projektem uchwały.
Nie wniesiono wniosków formalnych do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wyniki jawnego głosowania:
ZA(14):
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Paweł Piechaczek, Arnold Kuc, Alfred Kiełbasa, Zygmunt Hergesell, Klaudia Lakwa, Andrzej
Czerwiński, Lucjan Dzumla, Marek Zgoda, Dawid Kochanek, Winicjusz Badura, Bernard
Mross, Teodor Klosa, Stanisław Lachnik, Lidia Piechaczek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Piotr Pach
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Prószkowie przyjęła:
Uchwałę nr I/4/2018
w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018.
Uchwałę załącza się do protokołu.

9. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.00 słowami: „zamykam obrady sesji
Rady Miejskiej w Prószkowie”.

Protokołował

Prowadzący obrady I sesji
Rady Miejskiej w
Prószkowie

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Prószkowie

Stanisław Lachnik

Lucjan Dzumla

Adam Wrześniewski
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