
Protokół nr 1/10
z inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 1 grudnia 2010r. 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Obecni na sesji zgodnie z  listami  obecności stanowiącymi  zał. nr 1,2 i 3.

Na wstępie Przewodniczący RM poprzedniej kadencji Waldemar Kacprzak złożył 
gratulacje i życzenia nowo wybranym radnym na kadencję 2010-2016.
Pani Jadwiga Kowalczykowska – najstarsza wiekiem radna, otworzyła  o godz. 15:45 
obrady I sesji. Powitała radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy 
oraz pozostałych uczestników posiedzenia i oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności 
w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
prawomocnych decyzji.

Pani Jadwiga Kowalczykowska przed złożeniem ślubowania wręczyła nowo 
wybranym radnym w dniu 21 listopada 2010r. zaświadczenia o wyborze na radnych 
Gminy Baborów.
Pani Joanna Nowak najmłodsza wiekiem radna  odczytała rotę ślubowania , po czym 
wywołani radni przez P. Jadwigę Kowalczykowską, wypowiadali  kolejno formułę 
„ślubuję”

Prowadząca przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
5. Zapytania, wolne wnioski
6. Zakończenie obrad

Ad 3.
Powołano Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia głosowania tajnego na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w składzie:

1. Wanat Cezary
2. Bielski Stanisław
3. Nowak Joanna

Sekretarz Gminy Wiesław Kozyra wyjaśnił zasady i sposób przeprowadzenia 
głosowania. Poinformował, m.in., że są to wybory tajne, głosowanie odbędzie się na 
kartach do głosowania. Zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego, przy wyborze 
Przewodniczącego kandydat na Przewodniczącego nie może brać udziału w 
głosowaniu, z uwagi na to, że jest to jego interes prawny. Do skutecznego wyboru 
potrzebna jest większość bezwzględna ustawowego składu Rady czyli w tym 
przypadku 8 radnych.

 Rada Miejska w formie głosowania zaakceptowała w/w skład Komisji Skrutacyjnej.
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Radny Jerzy Tomczyk – chciałem złożyć następujące oświadczenie. Ponieważ 
jesteśmy po kampanii wyborczej, po otwarciu I sesji chcę powiedzieć to w formie 
pytań. Czy prawdą jest, że Pan Zenon Rudnicki chodził po Baborowie, dzwonił, 
odwiedzał ludzi i szargał moje imię i nazwisko. Oświadczam, że nie jestem 
dłużnikiem, nie spowodowałem wypadków, nie jeździłem pod wpływem alkoholu i 
mimo, że nie powinno się wymieniać z nazwiska P. Maria Kuczera wyjeżdżając do 
Niemiec nie pojechała odpracowywać moich długów . P.Rudnicki jeżeli ma Pan trochę 
honoru, to prosiłbym, żeby zachował się  jak wykształcony człowiek i nie szargał 
czyjegoś imienia, nie próbował w imieniu nie wiem kogo budować koalicji i zaufania 
do jednych, a burzyć spokój innych . Konkluzja nasuwa się taka, Pan jak pomidor 
trochę zgnity,  a czerwony przed lustrem ze wstydu.

P.Zenon Rudnicki – czy mogę odpowiedzieć

Przewodnicząca obrad poinformowała, że będzie można odpowiedzieć 
w wolnych wnioskach.
 
Następnie  zgłoszono kandydata na  funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Baborowie w osobie P.Krystiana Dolipskiego( zgłoszony przez radnego Jana 
Jasiona), który wyraził zgodę
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Przewodniczący niniejszej Komisji Cezary Wanat  przytoczył protokół z głosowania 
stwierdzający, że zgłoszony kandydat  nie otrzymał wymaganej ilości głosów, w 
związku z tym nie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie 
( protokół wraz z kartami z przeprowadzonego  głosowania stanowi zał. nr 4 )

Radny Jan Jasion – zawnioskował o ogłoszenie kilkunastominutowej przerwy w 
obradach.

Po przerwie prowadząca obrady wznowiła sesję i przystąpiono do ponownego 
zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodniczącego RM.

Radny Jan Jasion –  ponownie zgłosił kandydata w osobie P. Krystiana Dolipskiego

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Przewodniczący w/w Komisji odczytał protokół z  II głosowania stwierdzający, ze 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Baborowie został wybrany Pan Krystian 
Dolipski, który uzyskał wymaganą ilość głosów( protokół stanowi zał. nr 5 ) 

Przewodniczący RM K.Dolipski złożył podziękowania za dokonanie wyboru i 
odczytał treść uchwały nr I-1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Baborowie, która stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 4.
Do przeprowadzenia głosowania na Wiceprzewodniczącego Rada Miejska powołała 
Komisję Skrutacyjną w składzie j.w.
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Na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszono jednego kandydata w osobie 
P.Krzysztofa Tokarza,  który wyraził zgodę( kandydaturę zgłosił radny Jerzy 
Tomczyk)

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne, po czym Przewodniczący 
Komisji Skrutacyjnej P.Cezary Wanat przedstawił protokół z głosowania 
stwierdzający, że Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany P.Krzysztof 
Tokarz( protokół z kartami z przeprowadzonego głosowania stanowi zał. nr 7  )

P.Krzysztof Tokarz podziękował radnym za oddane głosy i zaufanie zapewniając o 
dobrej współpracy z radnymi na rzecz Gminy Baborów. 

Przewodniczący RM odczytał treść podjętej uchwały nr I-2/10 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego RM, która stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 5.
Dyr. GZOKiS Bogumiła Czekańska złożyła podziękowania Burmistrzowi 
Eugeniuszowi Wadze za osiem lat współpracy. 

Pan Zenon Rudnicki – P.Tomczyk istotnie, to co Pan powiedział częściowo było 
prawdą. Byłem i rozmawiałem z P.Kuczera, ale tylko po to, aby uciąć tę sprawę. 
Myślałem, że w tym momencie Pan podziękuje mi że zakończyłem sprawę, a tu atak.
Miedzy mną, a Panem jest taka różnica, że ja  jak się wstydzę, to się czerwienię, a Pan 
ze wstydu będzie purpurowy. 

Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga – chciałbym pogratulować wszystkim wybranym, 
którzy przez najbliższe 4 lata będą sprawować władzę w Baborowie . Proszę Was 
czyńcie to godnie. 

Przewodniczący RM poinformował, że kolejna sesja RM planowana jest na 7 grudnia 
br. o godz. 16:00. Gdyby cokolwiek się w tym temacie zmieniło wówczas 
telefonicznie wszyscy zostaną powiadomieni o zmianach.
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Krystian Dolipski o godz.17:30 
zamknął obrady I sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
     Krystian Dolipski

Protokółowała:
M.Woźniak
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