
PROTOKOL
z obrad I Sesji VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 1 grudnia 2014r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w Sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Starosta
Rawski, Senator RP Grzegorz Wojciechowski, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta
oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji, radni VI kadencji oraz przybyli mieszkancy
miasta.

Zgodnie z ustawq 0 samorzqdzie gminnym obrady otworzyl najstarszy wiekiem nowo
wybrany radny Pan Zbigniew Tuszynski.
Powital zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesjy.
Wydal komendy 0 wprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka.

Nastypnie Radni na stojqCOwysluchali Hymnu Panstwowego.
Przewodniczqca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Alicja Lasota wryczyla nowo wybranym
radnym zaswiadczenia 0 wyborze na radnego.

Na podstawie listy obecnosci Pan Zbigniew Tuszynski stwierdzil prawomocnosc obrad.
Obecni wszyscy radni.
Nastypnie przedstawil tresc roty slubowania. Radni wysluchali tresci roty slubowania na
stojqco.
Po odczytaniu roty wywolywani kolejno radni (wedlug listy ulozonej alfabetycznie)
powstajqc wypowiadali slowo "SLUBUJ~", dodajqc slowa "TAK MI DOPOMOZ BOG".

Przewodniczqcy obrad przedstawil porzqdek sesji przedlozony przez Komisarza Wyborczego
w Skierniewicach.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zlozenie slubowania przez radnych.
3. Przyjycie porzqdku obrad.
4. Wyb6r Przewodniczqcego Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przejycie przez Przewodniczqcego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wyb6r Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
7. Zakonczenie obrad I sesji Rady Miasta.

Prowadzqcy obrady Pan Zbigniew Tuszynski zaproponowal, aby w tym punkcie powolac
Komisjy Skrutacyjnq do przeprowadzenia glosowana wyboru przewodniczqcego i
wiceprzewodniczqcego rady.

Zaproponowal, aby sklad komisji byl trzy osobowy. Wniosek w glosowaniu zostal przyjyty
jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.



Nastypnie radni zglaszali kandydat6w do Komisji skrutacyjnej.
Zgloszono nastypuj~cych kandydat6w:
1. Michala Glicnera - wyrazil zgody na prace w komisji
2. Rafala Miszczaka - wyrazila zgody na prace w komisji
3. Krzysztofa Chalupky - wyrazil zgody na prace w komisj i

Komisja udala siy na kr6tk~ narady celem ukonstytuowania.
Pan Michal Glicner poinformowal, ze komisja ukonstytuowala siy w nastypuj~cym skladzie:

1. Michal Glicner - przewodnicz~cy
2. Rafal Miszczak - czlonek
3. Krzysztof Chalupka - czlonek

Przewodnicz~cy obrad zwr6cil siy do radnych 0 zglaszanie kandydat6w na Przewodnicz~cego
Rady Miasta.
Radny Jacek Wieteska zglosil kandydatury radnego Zbigniewa Sienkiewicza.
Uzasadniaj~c powiedzial, m.in.
Pan Zbigniew Sienkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu L6dzkiego Wydzial Historii, jest
osob~ kreatywn~ odpowiedzialn~ i na pewno dobrze bydzie pelnil funkcjy Przewodnicz~cego
Rady Miasta.

Radna Barbara Grzywaczewska zglosila kandydatury radnego Piotra Irly.
Uzasadniaj~c powiedzial m.in.
Pan Pior Irla jest radnym od 2006 roku, sprawy samorz~du s~ mu bardzo dobrze znane,
w VI kadencji pelnil funkcjy Przewodnicz~cego Komisji budzetu Rady Miasta i na pewno
dobrze bydzie pelnil funkcjy Przewodnicz~cego Rady Miasta.

Prowadz~cy obrad poddal pod glosowanie wniosek 0 zamkniyciu listy zgloszonych
kandydat6w na funkcjy Przewodnicz~cego Rady Miasta.
Wniosek zostal przyjyty jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Komisja skrutacyjna przyst~pila do glosowania.
Radni otrzymali kartki do glosowania z dwoma nazwiskami:

1. Piotr Irla
2. Zbigniew Sienkiewicz

Przewodnicz~cy Komisji skrutacyjnej przedstawil radnym regulamin glosowania.

Radni kolejno wywolywani wg list obecnosci wrzucali sw6j glos do umy.
Po glosowaniu Komisja przyst~pila do pracy w celu liczenia glos6w.
Prowadz~cy obrady oglosil20 minut przerwy.



Po przerwie Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej Michal Glicner przedstawil trdc
protokolu w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady.
Komisja stwierdzila, ze na funkcjy Przewodniczqcego Rady Miasta zostal wybrany radny
Zbigniew Sienkiewicz, za wyborem glosowalo 9 radnych.
Pan Pioter Irla otrzymal 6 glos6w.

Pan Zbigniew Tuszynski zlozyl gratulacje wybranemu Przewodniczqcemu Zbigniewowi
Sienkiewiczowi zYCZqCowocnych obrad w kadencji 2014 - 2018.

Pan Zbigniew Sienkiewicz przyjql gratulacje od prowadzqcego obrady i podziykowal radnym za
wyb6r. Dodal, ze bydzie czynil starania aby obrady w calej kadencji przebiegaly sprawnie
i przyczynily siy do rozwoju miasta.

Prowadzqcy obrady Zbigniew Tuszynski poprosil 0 prowadzenie dalszych obrad nowo
wybranego Przewodniczqcego Rady Miasta Zbigniewa Tuszynskiego przekazujqc insygnia
wladzy.
Przewodniczqcy przedstawil kolejny punkt obrad.

Przewodniczqcy zwr6cil siy do radnych 0 zglaszanie kandydat6w na Wiceprzewodniczqcego
Rady Miasta.
Pan Piot Irla zglosil kandydatury radnego Jacka Malczewskiego.
Uzasadniajqc powiedziala, m.in.

Pan Jacek Malczewski jest nowo wybranym radnym i dobrze by bylo aby pelnil funkcje
wiceprzewodniczqcego rady.

Radny Slawomir Stefaniak zglosil r6wniez kandydatury radnego Jacka Malczewskiego.
Uzasadniajqc powiedzial m.in.
Radny Jacek Malczewski zdobyl mandat z ugrupowania Rawska Inicjatywa Samorzqdowa, jest
absolwentem Uniwersytetu L6dzkiego, znany ze swej dzialalnosci spolecznej.
Ta dzialalnosc gwarantuje, ze bydzie godnie pelnil funkcjy wiceprzewodniczqcego rady.

Innych kandydat6w nie zgloszono.
Przewodniczqcy poddala pod glosowanie wniosek 0 zamkniecie listy.
Wniosek zostal w glosowaniu przyjyty jednoglosnie. Glosowalo 15 radnych.

Komisja skrutacyjna przystqpila do glosowania.
Radny otrzymali kartki do glosowania z jednym nazwiskiem:

1. Jacek Malczewski



Przewodnicz'lcy Komisji wyjasnil radnym zasady - regulamin glosowania.
Przyst'lpiono do glosowania.
Radni kolejno wywolywani wig list obecnosci wrzucali sw6j glos do umy.
Po glosowaniu Komisja przyst'lpila do pracy w celu liczenia glos6w.

Po przerwie tresc protokolu w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz'lcego Rady przestawil Pan
Michal Glicner - przewodnicz'lcy komisji skrutacyjnej.
Wiceprzewodnicz'lcym Rady zostal wybrany radny Jacek Malczewski, za wyborem
glosowalo 15 radnych.

Pan Jacek Malczewski podziykowal radnym za wyb6r i za zaufanie dla rzetelnej pracy na
rzecz miasta.
Przewodnicz'lcy Rady przedstawil tresc uchwaly w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz'lcego Rady.

Nastypnie Przewodnicz'lcy Rady wydal komendy 0 wyprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa
Mazowiecka.

Przewodnicz'lCY Rady podziykowal (wryczaj'lc kwiaty) Pani Grazynie Dybskiej Przewodnicz'lcej
Rady Miasta VI kadencji.
Pani Grazyna Dybska podziykowala za kwiaty i wyraz sympatii dla jej osoby.

W tym punkcie Przewodnicz'lcy Rady Miasta oglosil zakonczenie obrad I Sesji Rady
Miasta VII kadencji.
Sesja trwala od godz. 14°° do 1530.
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