Protokół z I inauguracyjnej sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 27 listopada 2006r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz.
pod przewodnictwem radnego seniora Jerzego Szymborskiego
oraz nowo wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Ireneusza Pepłowskiego.
Uczestnicy obrad I sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr
1 i 2 do protokołu.
Obrady I sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim trwały w czasie od godz. 14.00 do 15.50.
Radny Andrzej Wł. Pałucki poinformował zebranych, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym,
pierwszą sesję prowadzi, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego, najstarszy wiekiem
radny obecny na sesji, którym jest p. Jerzy Szymborski. Wobec tego przekazał prowadzenie
seniorowi.
Radny Jerzy Szymborski- dziękuję za przekazanie przewodniczenia tej części naszej inauguracyjnej
sesji. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych. Gratuluję wyrażonego w wyborach wielkiego
kredytu społecznego zaufania. Wyrażam jednocześnie przekonanie, że tego kredytu i pokładanych
w nas nadziei nie zawiedziemy. Serdecznie witam dotychczasowego Burmistrza Miasta- Pana
Tadeusza Ciak i jego zastępcę – Pana Tadeusza Marciniaka. Serdecznie witam Burmistrza – Elekta
– Pana Janusza Jankowskiego. Równie serdecznie witam przedstawicieli Starostwa Powiatowego:
Pana Wicestarostę, Janusza Gójskiego, gratulując wyboru na to stanowisko. Witam radnych powiatu
makowskiego oraz wszystkich radnych naszej Rady Miejskiej. Witam mieszkańców Makowa
Mazowieckiego oraz wszystkich zaproszonych gości. Witam przedstawicieli prasy. Proszę Państwa,
wprawdzie czas żałoby narodowej już minął, niemniej jednak przedyskutowaliśmy sprawę przed
sesją i uważamy, że jest chyba również naszą powinnością, aby wyrazić solidarność, żal i ból z
powodu tego, co się stało w kopalni węgla kamiennego „Halemba”. Proponuję powstanie i
uczczenie pamięci poległych minutą ciszy.
Ad. pkt. 2
Radny Jerzy Szymborski- bardzo proszę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, Panią
Annę Kluczek, o wręczenie członkom naszej Rady zaświadczeń o wyborze na radnego Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Anna Kluczek- Szanowni Państwo. W dniu 12
listopada 2006r. mieszkańcy Naszego Miasta, uprawnieni do głosowania, wybrali Państwa na
radnych Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Będziecie Państwo reprezentować
mieszkańców Miasta w Radzie. Jest to wielkie ie i obowiązek. To Wy, wspólnie z Panem
Burmistrzem, będziecie podejmować decyzje o kierunku rozwoju Makowa Mazowieckiego,
decyzje, które powinny sprawić, abyśmy My – mieszkańcy, mogli żyć godnie i bezpiecznie. Życzę
Państwu owocnej pracy na rzecz Naszego Miasta i nas wszystkich. Dzisiaj mam zaszczyt wręczyć
Państwu zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej. Jeszcze raz bardzo serdecznie
gratuluję.
Ad. pkt. 3
Radny Jerzy Szymborski- Szanowni Państwo, teraz nastąpi moment szczególny w kadencji każdej
Rady. Jest nim złożenie, zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
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oraz § 24 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego, ślubowania przez radnych przed
przystąpieniem do wykonywania swego mandatu. W tym celu proszę najmłodszego radnego – Pana
Rafała Pawła Barańskiego, o zajęcie miejsca za mównicą celem odczytania listy radnych.
Ślubowanie będzie miało następujący przebieg: ja, jako prowadzący tę część sesji, odczytam rotę
ślubowania. Pan radny Barański będzie odczytywał listę radnych. Każdy z wyczytanych radnych
wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż
Bóg”. Informuję, że odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się z mandatu. Tak stanowi §
4 ust. 4 Statutu naszego Miasta oparty o przywołaną już ustawę o samorządzie gminnym.
Wszystkich Państwa proszę o powstanie. Oto rota 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”.
Radny Rafał Barański odczytywał kolejno nazwiska, radni wypowiadali słowo „ślubuję”.
Ad. pkt. 4
Radny Jerzy Szymborski- stwierdzam, że ślubowanie złożyło 15 radnych, czyli jest to pełny skład
naszej Rady Miejskiej. Wobec tego stwierdzam prawomocność naszej inauguracyjnej sesji V
kadencji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak- Wysoka Rado, Szanowni Goście. Przede wszystkim chciałbym
pogratulować Państwu Radnym wyboru na zaszczytne stanowisko Radnego Rady Miejskiej. Jak
widać, to Wasz program i Wasze osobowości wydały się na tyle atrakcyjne, że w imieniu wyborców
będziecie realizować zamierzenia i zaspokajać potrzeby wspólnoty. Pragnę także tą drogą
podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach, którzy uznali, że
głosowanie to nie tylko prawo, ale i obywatelski obowiązek. Jedną z cech typowych dla lokalnej
samorządności jest priorytetowy charakter problemów natury lokalnej. Są to problemy Naszego
regionu, ale przede wszystkim Miasta i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że konfiguracje wielkiej
polityki nie będą przenoszone na tą skromną skalę, a Państwo będziecie potrafili wspólnie
podejmować trudne wyzwania. Już za chwilę staniecie przed zadaniem nr 1 w rodzinie priorytetów
– konstrukcją przyszłorocznego budżetu, czyli ustaleniem, skąd pozyskać pieniądze i na co je
wydawać. Dotyczy to zarówno finansowania projektów w skali makro, jak i załatwiania spraw,
które wynikają z indywidualnych przypadków. Rzeczą nie mniej ważną będzie wykorzystanie
szansy związanej z unijnymi funduszami. Zapewniam Państwa, że opracowane perspektywicznie
strategie rozwoju regionu i przygotowane projekty ułatwią Państwu to zadanie, ale od wniosku do
realizacji, droga nie jest ani łatwa, ani krótka. Życzę Państwu, aby w trakcie trwania kadencji, plany
te były systematycznie przekładane na język konkretów. Na zakończenie jeszcze raz pragnę
Państwu pogratulować i oferować swoją pomoc, jeżeli będziecie takowej oczekiwać. Głosy moich
wyborców sprzed 4 lat były dla mnie zobowiązaniem na rzecz rzetelnej i uczciwej służby
społecznej w naszym Mieście. Nie wątpię, że u Państwa jest podobnie. Niech słowa Lao – tsy
Chińskiego myśliciela, który opisywał zasady harmonii między człowiekiem i wszechświatem,
będą drogowskazem na starcie waszych zmagań z problemami Miasta. Odpowiedzialni jesteście nie
tylko za to, co robicie, lecz i za to, czego nie robicie.
Ad. pkt. 5
Radny Jerzy Szymborski- w zaproszeniu na dzisiejszą sesję macie podany proponowany porządek
(Radny Szymborski odczytał porządek obrad). Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi bądź
propozycje do proponowanego porządku obrad? Nikt nie ma.
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej.
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3. Ślubowanie radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej – podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
10.Zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
11.Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
12.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - podjęcie uchwały.
13.Zapytania i interpelacje radnych.
14.Informacja z działalności Burmistrza Miasta od ostatniej sesji Rady Miejskiej IV kadencji.
15.Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej V kadencji.
Radny Jerzy Szymborski powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Porządek został przyjęty.
Ad. pkt. 6
Radny Jerzy Szymborski- myślę, że będzie właściwe, jeśli osoba zgłaszająca kandydata, zechce go
krótko zarekomendować. Szanowną izbę proszę o zgłaszanie kandydatów.
Radny Waldemar Zabielski- w imieniu grupy radnych Komitetu Wyborczego „Nasze Miasto
Maków”, chciałbym zgłosić kandydaturę p. Ireneusza Pepłowskiego na Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Jest to wieloletni działacz społeczny, trener kadry
ciężarowców. Myślę, że spełni w pełni pokładane w nim nadzieje.
Radny Jerzy Szymborski- czy Pan Ireneusz Pepłowski zgadza się na kandydowanie?
Radny Ireneusz Pepłowski- wyrażam zgodę.
Radny Jerzy Szymborski- bardzo proszę o dalsze kandydatury. Stwierdzam ich brak. Proponuję
zamknąć listę kandydatów.
Radny Jerzy Szymborski poddał pod głosowanie takie rozwiązanie, iż Rada zgłasza tylko jednego
kandydata do funkcji jej Przewodniczącego:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 1.
Radny Jerzy Szymborski- stwierdzam, że radny Ireneusz Pepłowski kandyduje na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego (także i
Wiceprzewodniczących) bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Nadmienię, że bezwzględna większość głosów
oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn.
„przeciwnych” i „wstrzymujących się”.
Ad. pkt. 7
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Radny Jerzy Szymborski- w celu zapewnienia tajności głosowania – zgodnie z 7 punktem porządku
obrad, przystępujemy do powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Zgłaszam wniosek, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby. Kto z Państwa Radnych ma
inne propozycje?
Radny Jerzy Szymborski, wniosek, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby, poddał pod
głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0.
Radny Jerzy Szymborski- przypominam, że osoby zgłoszone w skład Komisji Skrutacyjnej, nie
będą mogły kandydować do funkcji Przewodniczącego Rady. Bardzo proszę o zgłaszanie
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radni Rady Miejskiej zgłosili do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. p. Jarosław Wilkowski
2. p. Waldemar Zabielski
3. p. Jerzy Uchański
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
Radny Jerzy Szymborski- czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Stwierdzam ich brak.
Wobec braku dalszych zgłoszeń, zamykam listę kandydatur. Proszę o przegłosowanie, w
głosowaniu jawnym, proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. Głosujemy w kolejności
zgłoszeń.
Radny Jerzy Szymborski, kandydaturę p. Jarosława Wilkowskiego na członka Komisji
Skrutacyjnej, poddał pod głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0.
Radny Jerzy Szymborski, kandydaturę p. Waldemara Zabielskiego na członka Komisji
Skrutacyjnej, poddał pod głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0.
Radny Jerzy Szymborski, kandydaturę p. Jerzego Uchańskiego na członka Komisji Skrutacyjnej,
poddał pod głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0.
Radny Jerzy Szymborski- stwierdzam, że Komisja Skrutacyjna została wybrana w następującym
składzie:
1. p. Jarosław Wilkowski
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2. p. Waldemar Zabielski
3. p. Jerzy Uchański.
Radny Jerzy Szymborski- bardzo proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania,
których oczywiście nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Proszę o przystąpienie do
pracy.
Radny Jerzy Szymborski ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 14.25 – 14.40.
Radny Jerzy Szymborski- wznawiamy obrady. Bardzo przepraszam za niezręczność. Chciałbym w
tej chwili przeprosić i serdecznie powitać byłego Starostę Powiatu Makowskiego, p. Kazimierza
Białobrzeskiego. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania w warunkach
tę tajność zapewniających. Przewodniczący Komisji omówi sposób głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Uchański- przedstawiam sposób głosowania na
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radni, kolejno wyczytani, podchodzą do urny. Po wyczytaniu
ich nazwiska, biorą kartkę do głosowania. Jest możliwość wybrania Przewodniczącego poprzez
głosowanie na „TAK”, „NIE” lub bez dokonania wyboru.
Radny Jerzy Uchański odczytywał kolejno z listy nazwiska radnych, którzy głosowali w sposób
tajny.
Radny Jerzy Uchański- stwierdzam, że wszyscy radni oddali głosy. Komisja Skrutacyjna udaje się
na liczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim.
Radny Jerzy Szymborski ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 14.50 – 14.55.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Uchański odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej w dniu 27 listopada 2006r. dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Jerzy Szymborski- gratulujemy p. Ireneuszowi Pepłowskiemu dokonanego wyboru.
Osobiście wyrażam przekonanie, że będzie sprawnie przewodniczył pracom, nie tylko sesjom,
naszej komisji, konstruktywnie i obiektywnie oraz wzniesie się ponad podziały grupowe, klubowe i
wszelkie inne, ku dobru całej Rady Miasta.
Ad. pkt. 8
Radny Jerzy Szymborski- w związku z dokonanym wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej,
zostały zastosowane procedury wyborcze, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radny Jerzy Szymborski odczytał treść Uchwały Nr I/01/2006 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Serdecznie proszę Pana Przewodniczącego o dalsze przewodniczenie dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- Szanowni Państwo, mój wzruszony głos
mówi o tym, jak się cieszę, że Państwo mi zaufali. Chciałem podziękować Wysokiej Radzie za
obdarzenie mnie swoimi głosami. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby urząd ten pełnić
godnie i rzetelnie. Jeszcze raz dziękuję za oddane głosy. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie,
momencie mojego życiowego sukcesu, pogratuluję również koledze Januszowi Jankowskiemu za
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zwycięstwo w II turze wyborów na Burmistrza Miasta Makowa. Mam nadzieję, że nasza
współpraca ułoży się jak najlepiej. Serdeczne gratulacje. Zanim przejdziemy do dalszej części sesji,
chciałem podziękować seniorowi radnemu p. Jerzemu Szymborskiemu za bardzo sprawne
przeprowadzenie sesji do obecnej chwili. Proszę o wybaczenie przy drobnych potknięciach, gdyż
jest to pierwsze w moim życiu takie stanowisko.
Ad. pkt. 9
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- § 14 ust. 1 Statutu Miasta Makowa
Mazowieckiego mówi o wyborze i liczbie Wiceprzewodniczących Rady. Liczba
Wiceprzewodniczących ustalana jest odrębną uchwałą Rady. W związku z powyższym, przyjmuję
propozycje odnośnie składu Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Waldemar Zabielski- zgłaszam wniosek, aby było dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- czy są inne propozycje? Nie widzę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski, wniosek, aby Rada Miejska liczyła dwóch
Wiceprzewodniczących, poddał pod głosowanie:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski odczytał Uchwałę Nr I/02/2006 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 10
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- proszę o zgłoszenia kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Stanisław Romanowski- zgłaszam kandydaturę p. Jerzego Szymborskiego. Jako częsty gość
ostatniej kadencji Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego, częsty gość na sesjach, byłem
świadkiem i wyrobiłem sobie następujące zdanie, że p. Jerzy Szymborski jest człowiekiem, który
za wszelką cenę dąży do prawdy. Jest człowiekiem zaangażowanym, któremu na sercu naprawdę
leży dobro naszego Miasta. Jest człowiekiem nieprzejednanym. W tym momencie chciałbym
króciutko zwrócić się również do Państwa radnych z takim apelem, że według mnie, nie
najważniejsze byłyby wcześniejsze prawdopodobne uzgodnienia pomiędzy kandydatami różnych
komitetów wyborczych, a powinniśmy brać pod uwagę osobę kandydata, jego osobowość, jego
zaangażowanie w pracach i patrzeć pod tym kątem, co on dobrego zrobi dla samej Rady Miejskiej i
dla naszego Miasta. To powinniśmy przede wszystkim mieć na uwadze.
Radny Jan Kubaszewski- w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Ziemia Makowska”
zgłaszam radną p. Grażynę Szwed. Pani Grażyna jest absolwentką Akademii Wychowania
Fizycznego. Była wieloletnim Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest pracownikiem ZS
Nr 2. Przede wszystkim jest inicjatorem i projektantką budowy pomnika w hołdzie nauczycielom
poległym w okresie II wojny światowej. Jako nauczycielka jest bardzo dobrym wychowawcą,
jednocześnie organizatorem wielu imprez i zawodów, zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i tej
starszej. W związku z tym, bardzo serdecznie polecam tę kandydaturę i uważam, że zasługuje na to
i w pełni da sobie radę w wykonywaniu obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
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Radny Jan Dąbrowski- w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Dialog Samorządowy”,
chciałbym zgłosić kandydaturę p. Bożenny Gallera. Myślę, że Pani Bożenny nie trzeba aż tak
mocno opisywać. Jest to wieloletni członek Rady Miejskiej. Żywo uczestniczyła w pracach wielu
Komisji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- czy są kolejne kandydatury na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej? Nie widzę. Zatem informuję Państwa, że wśród
zgłoszonych kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej są: p. J. Szymborski, p. G.
Szwed i p. B. Gallera.
Radny Jerzy Szymborski- w kwestii formalnej – zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowskiwspomniałem, że mogę popełniać pewne niedociągnięcia.

bardzo

przepraszam.

Wcześniej

Radny Jerzy Szymborski- dziękuję za zgłoszenie, ale świadom uzgodnień koalicyjnych, rezygnuję.
Pozostałe kandydatki wyraziły zgodę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- w związku z tym, że p. Jerzy Szymborski
zrezygnował z kandydowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, informuję Państwa, że
kandydatami na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej są: p. G. Szwed i p. B. Gallera.
Ad. pkt. 11
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- zgłaszam wniosek o pozostanie tej samej
Komisji Skrutacyjnej, która była przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy są inne
propozycje? Nie widzę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski, wniosek o pozostanie tej samej Komisji
Skrutacyjnej, która była przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej, poddał pod głosowanie:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymał się – 0.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski ogłosił przerwę w obradach, która trwała w
czasie od godz. 15.15 – 15.25.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Uchański- przedstawiam sposób głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Głosowanie odbywa się podobnie, jak na
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wybieramy dwóch Wiceprzewodniczących. Głosowanie
odbywa się w ten sposób, że każdy dostaje kartę do głosowania, na której są dwa nazwiska.
Głosujący oddaje głos na dwóch, bądź jednego kandydata lub wstrzymuje się od głosu. Każdy może
oddać głos „za” lub „przeciw” na każde nazwisko.
Radny Jerzy Uchański odczytywał kolejno z listy nazwiska radnych, którzy głosowali w sposób
tajny.
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Radny Jerzy Uchański- stwierdzam, że wszyscy radni oddali głosy. Komisja Skrutacyjna udaje się
na liczenie głosów i ogłoszenie wyników głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski ogłosił przerwę w obradach, która trwała w
czasie od godz. 15.30 – 15.40.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Uchański odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej
powołanej w dniu 27 listopada 2006r. dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. pkt. 12
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski odczytał Uchwałę Nr I/03/2006 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Ad. pkt. 13
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- stwierdzam brak interpelacji radnych.
Ad. pkt. 14
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak przedstawił informację z działalności od ostatniej sesji IV kadencji
Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. pkt. 15
Prezes Polskiego Związku Niewidomych Elżbieta Dębek- w imieniu własnym oraz Związku
Niewidomych, życzę Panu Tadeuszowi Ciak wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia,
powodzenia w życiu osobistym. Życzę także nowemu p. Burmistrzowi wielu sukcesów w pracy i
satysfakcji z osiągniętych realizacji, wszystkich najbardziej ambitnych planów oraz zdrowia,
szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski- Państwa radnych po zakończeniu sesji proszę
o pozostanie i oddanie się do dyspozycji fotoreporterów.
Wobec zrealizowania porządku obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM
radny Ireneusz Pepłowski o godz. 15.50 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
Protokołowała
Ilona Politowska
Pracownik I stopnia w UM

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ireneusz Pepłowski
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