Protokół Nr XXXIX/13
z XXXIX Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sokółce
w dniu 23 stycznia 2013 r.
Obrady rozpoczęto o godzinie 11.30, zakończono o godzinie 12:40
Przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kazimierowicz
Protokołowała Joanna Korzeniewska - Obsługa Rady Miejskiej
Obecni:
II Radni: wg załączonej listy obecności str
.
21 Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot,
Zastępca Burmistrza Piotr Karol Bujwicki,
31 Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy
Wydziałów
Urzędu
Miejskiego,
jednostek
organizacyjnych Gminy, przewodniczący rad osiedli, sołtysi oraz zaproszeni goście - wg
załączonej listy obecności - str.
.
Informację o terminie i miejscu sesji podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
3. Odwołania Pana Jerzego Kazimierowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Sokółce.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.
a) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce,
b) prezentacja kandydatów,
c) głosowanie tajne.
5. Zamknięcie sesji.
Ad. l
Przewodniczący otworzył obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sokółce stwierdzając, że
podejmowane w dniu dzisiejszym uchwały będą prawomocne.
Ad.2

Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji Rewizyjnej.
Radny Wierzbicki zgłosił radnego Piotra Kułakowskiego.
Piotr Kułakowski wyraził zgodę.
Radna Jadwiga Wysocka zgłosiła Radnego Sawickiego Sławomira
Radny Sławomir Sawicki nie wyraził zgody.
Radna Jadwiga Wysocka zgłosiła radną Jadwigę Bieniusiewicz.
Radna Jadwiga Bieniusiewicz nie wyraziła zgody.
Radna Elżbieta Jakimik zgłosiła radnego Wojciecha Januszkiewicza
Radny Wojciech Januszkiewicz wyraził zgodę.
Radny Dariuzz Matoszko zgłosił radnego Piotra Borowskiego.
Radny Piotr Borowski wyraził zgodę.
Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Woj ciech Januszkiewicz
Piotr Borowski

Piotr Kułakowski
Radni 20 głosami "za" powołali skład Komisji Skrutacyjnej.
Ad.3

Odwołania Pana Jerzego Kazimierowicza z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Sokółce.
Przewodniczący Rady Jerzy Kazimierowicz powiedział, że bardzo jest mu przykro z tego
powodu, że został złożony wniosek o odwołanie. Wniosek został podpisany przez 7 radych
ale nie ma tam podpisu radnego który najbardziej powinien mieć pretensje o to że było mu
przerwane wypowiedzi czy że został mu głos odebrany.
Radny J.Panasiuk zaapelował do radnych o podjęcie właściwie decyzji, gdyż obecny
Przewodniczący Rady właściwie sprawował swoja funkcję i nie można mu nić zarzucić.
Radny S.Pałusewicz zapytał, w jakim trybie zwołana jest ta sesja nadzwyczajna, czy nie
można było tego punktu wrzucić do porządku normalnej sesji. Mieszkańcy Sokółki śmieją się
z radnych że zamiast zająć się sprawami poważnymi to biją się o funkcje.
Przewodniczący Rady Jerzy Kazimierowicz wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna została zwołana
zgodnie z prawem, wpłyną wniosek podpisany przez 7 radnych i należało zwołać sesje w
ciągu 7 dni.
Burmistrz S.Małachwiej potwierdził, że wniosek został złożony zgodnie z przepisami i
Przewodniczący Rady musiał zwołać sesje nadzwyczajną.
Radny Ł.Moździerski zwrócił uwagę że są w radzie 4 kluby i każdy z nich chciał by mieć
swego reprezentanta w Prezydium Rady. Przewodniczący Rady dobrze sprawował swoją
funkcje i proszę się nie obrażać. Temu zostało to dokonane na sesji nadzwyczajnej żeby nie
była jakiś przepychanek przy normalnej sesji gdzie są do uchwalenia ważne punkty. Dajcie
szanse realizacji też innym radnym.
Radny J.Panasiuk wypominał radnemu Moździerskiemu że na spotkaniu z radnymi tez
obiecał rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego.
Radny S.Sawicki potwierdził, że powinien mieć pretensje do obecnego Przewodniczącego
rady za to ile razy mu przerywał i odbierał głos ale nie ma pretensji. Swoja wypowiedz
zakończył aforyzmem "Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła."
Radny P.Borowski podtrzymał głos radnego Moździerskiego, każdy w radzie powinien mieć
możliwość zrealizowania się. Pan Kazimierowicz sprawdził się w funkcji Przewodniczącego
rady i należy dać szansę pozostałym radnym.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Piotr Borowski poinformował radnych o sposobie
głosowania i możliwości korzystania z miejsc do tajnego głosowania.
Głosowanie tajne.
Przewodniczący rady ogłosił 5 minut przerwy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Piotr Borowski odczytał protokół z
głosowania tajnego
w sprawie
odwołania
Przewodniczącego
Rady Jerzego
Kazimierowicza informując że w głosowaniu brało udział 20 radnych, 11 głosowało "za"
przy 8 "przeciw" i 1 głos był "wstrzymujący się", co oznacza że Pan Jerzy
Kazimierowicz został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Uchwała Nr XXXIX! 274/13
w zał. str.
.
Radny Jerzy Kazimierowicz
Łukasza Moździerskiego.

oddał prowadzenie sesji w ręce Wiceprzewodniczącego

Ad.4
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce.

Rady

aj zgłoszeni.e kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sokółce i prezentacja
kandydatów,
Wiceprzewodniczący Rady Łukasz Moździerski poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów.
Radny Tomasz Grynczel zgłosił Radnego Roberta Rybińskiego i przedstawił kandydata ..
Radny Sawicki Sławomir zgłosił radną Jadwigę Bieniusiewicz i przedstawił kandydatkę
Radny Władysław Bieszczad zgłosił radnego Stanisława Pałusewicz i przedstawił kandydata.
Radny Piotr Borowski zgłosił radnego Łukasza Moździerskiego i przedstawił kandydata.
Wiceprzewodniczący rady Łukasz Moździerski zapytał kandydatów czy wyrażają zgodę na
kandydowanie
Radny Robert Rybiński wyraził zgodę.
Radna Jadwiga Bieniusiewicz wyraziła zgodę.
Radny Stanisław Pałusewicz nie wyraził zgody.
Radny Łukasz Moździerski nie wyraził zgody.
głosowanie tajne.
Wiceprzewodniczący rady Ł.Moździerski zapytał Sekretarza ile głosów powinien uzyskać
kandydat żeby zostać wybranym Przewodniczącym Rady.
Sekretarz Z.Tochwin wyjaśnił, że aby zostać wybrany na Przewodniczącego Rady powinien
uzyskać bezwzględną ilość głosów ustawowego składu rady czyli w tym przypadku 11
głosów.
Radny J.Panasiuk zapytał czy nie stoi na przeszkodzie fakt że kandydat Robert Rybiński jest
Wiceprzewodniczącym w Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Zdrowotnej i Sportu.
Sekretarz Z.Tochwin wyjaśnił, że jeśli zostanie wybrany na Przewodniczącego Rady będzie
musiał z tej funkcji zrezygnować.
Wiceprzewodniczący ogłosił 5 minut przerwy na sporządzenie kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej objaśnił zasady głosowania
poinformował o możliwości korzystania z miejsc do tajnego głosowanie.
Głosowanie tajne.
Przerwa 5 minut na policzenie głosów.
Po przerwie Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej
Radny Piotr Borowski odczytał
protokół Komisji Skrutacyjnej, informując że w głosowaniu brało udział 20 radnych. Na
kandydatkę Jadwigę Bieniusiewicz oddano głosów 9 "za", a na radnego Roberta
Rybińskiego głosów 11 "za". Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował że na
Przewodniczącego Rady Miejskiej został wybrany radny Robert Rybiński.
Uchwała Nr XXXIX/274/13
w zał. str
.
b)

Ad.S
Zamknięcie sesji.

Protokółowała
Joanna Korzeniewska

Przewodniczył
Jerzy Kazimierowicz
Wiceprzewodniczący Rady
Łukasz Moździerski

