PROTOKÓŁ Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
w sali obrad Urzędu Miasta
w dniu 19 grudnia 2018 roku

Lista obecności członków Komisji w załączeniu.
Pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji VIII kadencji otworzył
Przewodniczący Rady Miasta Lubartów Jacek Mikołaj Tomasiak.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, przypomniał, że porządek
posiedzenia został przesłany radnym w materiałach. Uwag do zaproponowanego
porządku nie zgłoszono, zatem Komisja przystąpiła do jego realizacji w sposób
następujący:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Ad. 3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
Pierwszą kandydaturę zgłosiła radna Ewa Grabek. Na Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji zaproponowała radnego Andrzeja Zielińskiego.
Radny Tomasz Krówczyński zgłosił natomiast kandydaturę radnej Elżbiety Mizio.
Zarówno radny Andrzej Zieliński jak i radna Elżbieta Mizio wyrazili zgodę na
kandydowanie na Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby głosowanie odbyło się poprzez oddanie głosu
na jedną z osób kandydujących poprzez podniesienie ręki lub wstrzymanie się od głosu.
Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do tak zaproponowanego sposobu
głosowania.
W pierwszej kolejności, zgodnie z kolejnością zgłoszeń, pod głosowanie została poddana
kandydatura radnego Andrzeja Zielińskiego, na którego zostały oddane 4 głosy „za”.
Natomiast na kandydaturę radnej Elżbiety Mizio zostały oddane 2 głosy „za”. Głosów
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„przeciw” i „wstrzymujących” nie było. Na Przewodniczącego Komisji został wybrany
radny Andrzej Zieliński.
Następnie Przewodniczący Jacek Mikołaj Tomasiak przystąpił do procedury wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji, prosząc o zgłaszanie kandydatur na tę funkcję.
Przewodniczący Komisji Andrzej Zieliński zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza
Jaworskiego, natomiast radny Tomasz Krówczyński zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety
Mizio.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Członkowie Komisji wyrazili zgodę na taki tryb głosowania, jaki został przyjęty przy
wyborze Przewodniczącego.
W wyniku przeprowadzonego głosowania na kandydaturę radnego Grzegorza
Jaworskiego zostały oddane 3 głosy, natomiast na kandydaturę radnej Elżbiety Mizio
oddano 2 głosy.
Z powodu powstałych wątpliwości co do poprawności wyboru Wiceprzewodniczącego
Komisji (brak większości bezwzględnej głosów Komisji), radna Ewa Grabek zgłosiła
wniosek o reasumpcję głosowania. Wniosek ten został poparty 5 głosami za. Jedna
osoba była przeciwna reasumpcji głosowania.
W wyniku ponownie przeprowadzonego głosowania na radnego Grzegorza Jaworskiego
zostały oddane 4 głosy, natomiast na radną Elżbietę Mizio – 2 głosy. Na
Wiceprzewodniczącego Komisji został wybrany radny Grzegorz Jaworski.
Przewodniczący pogratulował dokonanego wyboru Prezydium i dalsze prowadzenie
posiedzenia przekazał Przewodniczącemu Komisji Andrzejowi Zielińskiemu, życząc mu
owocnego prowadzenia obrad.
Przewodniczący Andrzej Zieliński podziękował za oddane głosy i przeszedł do realizacji
pkt 4 porządku obrad „Wolne wnioski”.
Ad. 4
Wolne wnioski
W pierwszej kolejności Przewodniczący Andrzej Zieliński poinformował, że do końca
marca każda Komisja ma przedstawić plan pracy Komisji. Przewodniczący
zaproponował, aby plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Rekreacji został
przedstawiony wcześniej, tak aby Komisja mogła zacząć swoją pracę już w pierwszych
tygodniach nowego roku według ustalonego harmonogramu. W związku z tym
Przewodniczący poprosił o składanie przez członków Komisji propozycji do planu pracy.
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Więcej wolnych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący podziękował
zebranym i zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sporty i Rekreacji w dniu 19
grudnia 2018 roku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Andrzej Zieliński
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