
 
P R O T O K Ó Ł    NR 1/2017 

 
z zebrania Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski odbytego 

w dniu 10 kwietnia 2017r. 
 

 
Otwarcia pierwszego zebrania Rady Samorządu Miasta dokonał Artur Kotara Burmistrz Lewina 

Brzeskiego witając serdecznie wybranych członków Rady Samorządu Miasta Lewin Brzeski na nową 
kadencję 2017 – 2021. Stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 członków Rady, co wobec ustawowego 
składu Rady wynoszącego 15 radnych, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
uchwał. 
Obecni według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Zebranie zostało zwołane w związku z koniecznością dokonania wyboru Zarządu Samorządu Miasta 
spośród członków Rady /organem wykonawczym Samorządu Miasta jest Zarząd/,  
w skład którego wchodzą: 
 1/  przewodniczący  
 2/  zastępca 
 3/  5-ciu członków 
Burmistrz Zarządzeniem Nr  961/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. ustalił termin, miejsce i porządek zebrania 
oraz wyznaczył przewodniczącego zebrania. Zarządzenie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu. 
 
Ponadto w zebraniu uczestniczył: 

1. Waldemar Włodek  -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Porządek zebrania przedstawia się następująco: 
1. Stwierdzenie quorum. 
2.   Powołanie Komisji Skrutacyjnej  

1) wybór Przewodniczącego  Zarządu Samorządu Miasta ; 
2) wybór Zastępcy  Przewodniczącego Zarządu ; 
3) wybór Członków Zarządu.    

3.   Wolne wnioski i zapytania. 
4.  Zamknięcie obrad. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu przyjęto w obecności 13 członków – 13 głs. „za”  porządek  
zebrania.  
 
Do pkt  2 
 

Przystępując do realizacji porządku zebrania Artur Kotara Burmistrz  poinformował, że wybory 
przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3-y osobowym wybrana spośród członków Rady Samorządu 
Miasta. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji, która przyjmie zgłoszenia kandydatów, 
przygotuje karty do głosowania, przeprowadzi głosowanie na: Przewodniczącego Zarządu, Zastępcy 
Przewodniczącego i 5-ciu Członków Zarządu oraz przedstawi wyniki. 
 
Poinformował , że : 
 1)    Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do Zarządu Samorządu Miasta, 
  2)   Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
 
Zgłoszono następujących kandydatów :  
 1)  P. Rafał Witkowski     -     wyraził  zgodę 
 2)  P. Krystyna Wilk     -     wyraziła zgodę 
 3)  P. Władysław Chuchrowski     -     wyraził zgodę 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący zebrania zaproponował zamknięcie listy kandydatów.  
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W przeprowadzonym głosowaniu Rada Samorządu Miasta w obecności 13 członków – 13 głs. „za”  przyjęła 
propozycję zamknięcia listy kandydatów. 
 
Następnie Burmistrz poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Samorządu Miasta w obecności 13 członków – 13 głs. „za” powołała 
Komisję Skrutacyjną w powyższym składzie.  
   
ppkt 1  
 

Przewodniczący zebrania poinformował, że w pierwszej kolejności przystępujemy do wyboru 
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Miasta. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
Przewodniczącego.  
 

Zgłoszono następujących kandydatów : 
 

1. Pana Andrzeja Grabnego  -  wyraził zgodę  
 
Innych kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący zebrania zaproponował zamknięcie listy kandydatów.  
 
Rada Samorządu Miasta w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 13 członków – 13 głs. „za” zamknęła 
listę kandydatów. 
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania umieszczając imię i nazwisko 
kandydata na karcie, karty zostały opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Rafał Witkowski objaśnił sposób głosowania i tak : 

 na karcie do głosowania umieszczono nazwisko zgłoszonego kandydata  - wybieramy poprzez 
pozostawienie nazwiska kandydata lub skreślenie nazwiska w przypadku gdy jesteśmy przeciw 
wyborze.   
 

Następnie poinformował o nieważności głosów gdy karta do głosowania : 

 zostanie całkowicie przedarta,  

 bez pieczęci Rady Miejskiej , 

 inna niż przygotowana przez komisję. 
 
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Rafał Witkowski odczytał protokół  
Komisji z przeprowadzonego głosowania,  z którego wynika, że w głosowaniu udział wzięło 13 
uprawnionych członków Rady Samorządu Miasta.  
 
Kandydat P. Andrzej Grabny otrzymał 13 ważnie oddanych głosów w związku z czym został wybrany  na  
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Miasta. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 
Zarządu Samorządu Miasta i poddał pod głosowanie. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Samorządu Miasta podjęła w obecności 13 członków – 13 głs. „za” 
Uchwałę Nr 1/2017 w powyższej sprawie. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.  
       
 ppkt 2   
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Przewodniczący Zebrania Artur Kotara poinformował, że przechodzimy do wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Zarządu Samorządu Miasta. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Zastępcy 
Przewodniczącego.  
 
Zgłoszono następujących kandydatów : 
 

1. P. Marię Maławską     -   wyraziła zgodę, 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący zebrania zaproponował zamknięcie listy kandydatów.  
 
Rada Samorządu Miasta w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 13 członków – 13 głs. „za”  zamknęła 
listę kandydatów. 
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania umieszczając imię i nazwisko 
kandydata na karcie, karty zostały opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania i tak : 
 

 na karcie do głosowania umieszczono nazwisko zgłoszonego kandydata  - wybieramy poprzez 
pozostawienie nazwiska kandydata lub skreślenie nazwiska w przypadku gdy jesteśmy przeciw 
wyborze.   

 
Następnie przypomniał o zasadach ważności i nieważności kart do głosowania. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Rafał Witkowski  odczytał  protokół  
Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów.  
 
Na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Samorządu Miasta została wybrana P. Maria Maławska, która 
otrzymała 13 ważnie oddanych głosów. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokółu. 
 
Przewodniczący zebrania odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy 
Przewodniczącego Zarządu Samorządu Miasta. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Samorządu Miasta podjęła w obecności 13 członków – 13 głs. „za” 
Uchwałę Nr 2/2017 w powyższej sprawie. 
Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokółu.  
 
ppkt 3 
 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu Przewodniczący zebrania poinformował, że pozostał 
wybór 5-ciu członków Zarządu Samorządu Miasta. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu.  
 
Zgłoszono następujących kandydatów : 

1. P.  Małgorzatę Jagiełło    -  wyraziła zgodę 
2. P.  Mirosława Szutę    -  wyraził zgodę 
3. P. Danutę Laszuk    -  wyraziła zgodę    
4. P. Rafała Poziemskiego    -  wyraził zgodę 
5. P. Jana Chruściel    -  wyraził  zgodę 

      
Innych kandydatów nie zgłoszono i Przewodniczący zebrania zaproponował zamknięcie listy kandydatów.  
 
 Rada Samorządu Miasta w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 13 członków – 13 głs. „za”  
zamknęła listę kandydatów.  
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania umieszczając nazwiska zgłoszonych 
kandydatów na karcie, karty zostały opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił sposób głosowania i tak : 

 na  karcie do głosowania umieszczonych jest 5-ciu  kandydatów - wybieramy poprzez  pozostawienie      
nazwisk kandydatów lub skreślenie nazwiska w przypadku gdy jesteśmy przeciw wyborze.   

 
Następnie przypomniał o  zasadach ważności i nieważności kart. 
 
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej  
z przeprowadzonych wyborów.  
 
Na członków Zarządu Samorządu Miasta zostali wybrani otrzymując największą liczbę głosów : 
 

1. P. Małgorzatę Jagiełło    -  13  głs.  „za” 
2. P. Mirosława Szutę    - 13  gls.  „za” 
3. P. Danutę Laszuk    - 13  głs.  „za” 
4. P. Rafała Poziemskiego    - 13  głs.  „za” 
5. P. Jana Chruściel    - 13  głs.  „za” 

 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokółu.  
       
Przewodniczący zebrania Artur Kotara odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członków 
Zarządu Samorządu Miasta i poddał pod głosowanie. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu Rada Samorządu Miasta w obecności 13 członków – 13 głs. „za” podjęła 
jednogłośnie Uchwałę Nr 3/2017 w powyższej sprawie. 
Uchwała stanowi zał. Nr 9  do niniejszego protokółu.  
       
Do pkt  3  
 
Członkowie Rady Samorządu Miasta nie zgłosili wniosków i zapytań. 
 
P. Andrzej Grabny Przewodniczący Rady Samorządu Miasta podziękował za wybór i za zaufanie. Powiedział, 
że liczy na pomoc członków Rady w realizacji zadań statutowych. Poinformował, że zebrania Rady 
Samorządu Miasta będą odbywały się raz na kwartał, nie jest to często w związku, z czym prosi członków 
Rady i Zarządu o uczestnictwo w posiedzeniach. Na zakończenie złożył życzenia świąteczne. 
 
Burmistrz Artur Kotara zabierając głos pogratulował nowo wybranej Radzie Samorządu Miasta oraz Zarządu 
Samorządu Miasta Lewin Brzeski. Życzył owocnych obrad i współpracy z Gminą i Radą Miejską oraz 
organizacjami i stowarzyszeniami, aby coraz bardziej nasze miasto się rozwijało. 
Na zakończenie złożył życzenia świąteczne. 
 
Do pkt  4      
 
 W związku z wyczerpaniem ustalonego porządku obrad zebrania Przewodniczący zebrania Artur Kotara 
podziękował obecnym za udział i zamknął obrady .  
 
Protokółowała: 

H. Berezowska                                                          Przewodniczący  zebrania 
 
              Artur Kotara 
    
                                            


