PROTOKÓŁ Nr I.2018
przebiegu I sesji inauguracyjnej Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 26 listopada 2018 r.
Otwarcie Sesji
I sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto zwołana została przez Prezydenta Miasta Zielona Góra zgodnie z § 101
ust. 3 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu
Dzielnicy Nowe Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159).
Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
Początek godzina 15.00.
Pierwszą sesję Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadził najstarszy wiekiem radny Zenon
Rabęda, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych.
W sesji uczestniczyli: nowo wybrani radni do Rady Dzielnicy w wyborach przeprowadzonych w dniu 18
listopada 2018 r.– 21 radnych na stan Rady 21 radnych (lista obecności w załączeniu), p. Piotr BarczakPrzewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, p. Marek Budniak, p. Tomasz Sroczyński, p. Wiesław Kuchta,
p. Mariusz Rosik- radni Rady Miasta Zielona Góra, p .Mariusz Zalewski – dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe
Miasto , p. Rozalia Jantarska -przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Wyborczej, p. Elżbieta Januszewskadyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, p. Leszek Klim dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarczego w
Zielonej Górze, p. Urszula Zamiatała kierownik Biura Dzielnicy, przedstawiciel prasy - p. Piotr Jędzura.
Porządek obrad
1.Otwarcie pierwszej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych przez Przewodniczącą Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
7a. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
8. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto .
8a. Wybór Zastępcy Przewodniczącego i członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Punkty 7a i 8a zostały wprowadzone do porządku obrad przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza
Kubickiego (pismo – załączono do protokołu).
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda
udzielił głosu p. Rozalii Jantarskiej - przewodniczącej Dzielnicowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze.
Przewodnicząca wręczyła zaświadczenia o wyborze radnym wybranym w wyborach przeprowadzonych dnia 18
listopada 2018 r.
Następnie przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przeszedł do realizacji ustalonego przez Prezydenta
Miasta Zielona Góra porządku obrad.
Złożenie ślubowania przez radnych
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie.
Radny p. Michał Lubojański odczytał rotę ślubowania, po czym każdy z radnych odczytanych z imienia
i nazwiska złożył ślubowanie przez wypowiedzenie słowa „ślubuję’ (do słowa „ślubuję” można było dodać zdanie
„Tak mi dopomóż Bóg”). Po złożeniu ślubowania przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda stwierdził, że
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wymienieni radni, mogą przystąpić do wykonywania mandatu radnego Dzielnicy Nowe Miasto oraz że na sesji
obecnych jest 21 radnych, co stanowi quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych uchwał.
Zgodnie z § 105 ust. 2 Statutu Dzielnicy Nowe Miasto przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda powołał na
sekretarza obrad sesji radną p. Janinę Mała, powierzając jej liczenie i ustalanie wyników jawnego głosowania.
Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przywołał zapisy Statutu Dzielnicy Nowe Miasto, zgodnie z § 98
ust. 1 - Rada na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady i 1-2 Wiceprzewodniczących Rady,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
Statut Dzielnicy dalej określa w § 124 ust. 3: Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z grona
radnych komisja skrutacyjna. Radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady oraz datą i podpisem
przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego
niezwłocznie po ich ustaleniu.
Radni przystąpili do przegłosowania ilości członków Komisji Skrutacyjnej – propozycja – 3 osoby.
W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Do pracy w komisji zgłoszono 3 radnych:
1) Roman Rekut
2) Damian Sarnecki
3) Marek Karwacki
Radni wyrazili zgodę na członkostwo w Komisji Skrutacyjnej.
Głosowanie za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie jak wyżej:
W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Przewodniczący obrad przystąpił do przyjmowania zgłoszeń kandydatur na Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Nowe Miasto.
Lista zgłoszeń:
1) Zenon Rabęda
2) Paweł Towpik
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji wg listy obecności wyczytywał radnego z imienia i nazwiska wręczając mu kartę do
głosowania. Radny oddał swój głos wrzucając kartę do urny wyborczej.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania i wyników
wyboru.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe
Miasto został wybrany Zenon Rabęda uzyskując bezwzględną większość głosów za- 15 (Paweł Towpik – 6).
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto
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Głosowanie – druk nr 1.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.1.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 2 głosy.
Zenon Rabęda – dalszą część obrad prowadził już jako Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Nowe Miasto
Przewodniczący Rady Dzielnicy odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy proponując, aby do Rady dzielnicy weszło dwóch wiceprzewodniczących.
Głosowanie – druk nr 2.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.2.2018 w sprawie ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Nowe Miasto podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przedstawił propozycje zasad tajnego głosowania dla wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy Nowe Miasto i poddał pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Lista zgłoszeń kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy:
1) Agnieszka Kozakiewicz
2) Paweł Towpik
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.
Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji wg listy obecności wyczytywał radnego z imienia i nazwiska wręczając mu kartę do
głosowania. Radny oddał swój głos wrzucając kartę do urny wyborczej.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania i wyników
wyboru.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Nowe
Miasto została wybrana Agnieszka Kozakiewicz uzyskując bezwzględną większość głosów za- 15 (Paweł Towpik
– 6).
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowanie – druk nr 3.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.3.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 2 głosy.
Radni przystąpili do wyboru drugiego wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy.
Lista zgłoszeń kandydatur na drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy:
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1) Klaudia Baranowska
2) Paweł Towpik
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji wg listy obecności wyczytywał radnego z imienia i nazwiska wręczając mu kartę do
głosowania. Radny oddał swój głos wrzucając kartę do urny wyborczej.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania i wyników
wyboru.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Nowe
Miasto została wybrana Klaudia Baranowska uzyskując bezwzględną większość głosów za- 14 (Paweł Towpik –
7).
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowanie – druk nr 3.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.4.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Nowe Miasto podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.
Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
Przewodniczący obrad przywołał zapisy ze Statutu Dzielnicy Nowe Miasto: zgodnie z § 141 ust. 3pkt 1 „Rada
wybiera i odwołuje Przewodniczącego Zarządu na wniosek Prezydenta oraz
§ 142. 1.Wybór Przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
Na wniosek Prezydenta Miasta na funkcję Przewodniczącego Zarządu zgłoszona została kandydatura Pana
Sebastiana Jagiełowicza.
Przewodniczący Rady Dzielnicy poddał pod głosowanie przyjęcie zasad tajnego głosowania.
W głosowaniu udział wzięło – 20 radnych. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 1 głos,
wstrzymujących – 1 głos.
Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji wg listy obecności wyczytywał radnego z imienia i nazwiska wręczając mu kartę do
głosowania. Radny oddał swój głos wrzucając kartę do urny wyborczej.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania i wyników
wyboru.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto został wybrany Sebastian Jagiełowicz uzyskując bezwzględną większość głosów za- 17, przy 2 – przeciw i
2 – wstrzymujących się.
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowanie – druk nr 4.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
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Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.5.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto podjęła większością głosów.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 2 głosy.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego i członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
Przewodniczący obrad Zenon Rabęda przywołał zapisy ze Statutu Dzielnicy Nowe Miasto: zgodnie z § 141
ust. 3 pkt 1 „Rada wybiera i odwołuje zastępcę i członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu oraz
§ 142. 1.Wybór Przewodniczącego Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
Pozostali członkowie Zarządu wybierani są na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy, zwykłą większością
głosów, w głosowaniu tajnym – głosując na każdego członka oddzielnie.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przyjęcie zasad tajnego głosowania na członków Zarządu.
W głosowaniu udział wzięło – 21 radnych. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.
Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto na pełnienie funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Zarządu został zgłoszony radny p. Jerzy Żetecki, a na członka radny p. Jerzy Szczepski
Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu kart do głosowania przeprowadziła głosowanie.
Przewodniczący Komisji wg listy obecności wyczytywał radnego z imienia i nazwiska wręczając mu dwie
karty do głosowania na zastępcę przewodniczącego i członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
Radny oddał swój głos wrzucając karty do urny wyborczej.
Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania i wyników
wyboru.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy Nowe Miasto został wybrany Jerzy Żetecki uzyskując zwykłą większość głosów za- 19, przy 1 – przeciw
i 1 – wstrzymującym się.
Po czym przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowanie – druk nr 5.
W głosowaniu udział wzięło –19 radnych. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głos,
wstrzymujących – 0 głos.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.6.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto podjęła jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
W wyniku wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym na członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
został wybrany Jerzy Szczepski uzyskując zwykłą większość głosów za- 16, przy 3 – przeciw i 2 –
wstrzymujących się.
Przewodniczący obrad odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru
członka Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto.
Głosowanie – druk nr 6.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.

Strona 5 z 6

Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr I.7.2018 w sprawie wyboru członka
Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za przyjęciem – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy zamknął inauguracyjną sesję Rady
Dzielnicy Nowe Miasto kadencji 2018-2023.

Protokołowała
……………….
Sylwia Bartkowicz

Sekretarz Obrad
……………….
Janina Mała
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Przewodniczący
Rady Dzielnicy
…………………
Zenon Rabęda

