
Protokół nr 1/2016

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, które odbyło się dnia 4 kwietnia 2016 r.

o godzinie 15,30 w Urzędzie Miasta Nowy Targ

Na podstawie § 12 ust. 4 załącznika nr 1 do uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy

Targ z dnia 19 października 2015 r. w sprawie: powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz

nadania jej statutu, pierwsze posiedzenie do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadził

Burmistrz Miasta p. Grzegorz Watycha. Prowadzący przywitał wszystkich uczestników sesji,

na podstawie listy obecności stwierdził ważność obrad jak również zaproponował przyjęcie

porządku obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów.

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów.

6. Wybór Sekretarza Nowotarskiej Rady Seniorów.

7. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według załączonej

do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1).

W wyniku głosowania 11 radnych było za przyjęciem porządku obrad w wyżej wymienionym

brzmieniu.

Ad. 3

Prowadzący obrady zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej, której zadaniem będzie

przeprowadzenie wyborów prezydium Nowotarskiej Rady Seniorów. Do prac w komisji

zgłoszono kandydatury: Barbary Jałowieckiej, Małgorzaty Morajko, Teresy Will. Zgłoszone

osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji. Wobec tego, iż nie zgłoszono więcej kandydatur

prowadzący zarządził głosowanie en bloc, w wyniku którego Komisja Skrutacyjna została

powołana jednogłośnie. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: Barbara

Jałowiecka – przewodnicząca komisji, Małgorzata Morajko, Tertesa Will – członkowie.

Protokół z ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

protokołu.



Ad. 4

W dalszej kolejności prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie kandydatur na

przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów. Zgłoszono cztery kandydatury, w

kolejności: Marek Bochowicz, Andrzej Kosiński, Grażyna Burdyn, Stanisław Kowalczyk.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

poinformowała zebranych o zasadach głosowania, następnie okazała pustą urnę do

głosowania, która została komisyjnie zapieczętowana i rozdała karty do głosowania. Zgodnie

ze statutem Rady wybór jej prezydium odbywa się w głosowaniu tajnym. Po podliczeniu

głosów poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio liczbę głosów: Marek Bochowicz – 2,

Andrzej Kosiński – 3, Grażyna Burdyn, - 3, Stanisław Kowalczyk – 3. W związku z tym, iż

troje kandydatów otrzymało jednakową liczbę głosów zarządzono przeprowadzenie drugiej

tury wyborów spośród trzech kandydatów z tą samą liczba głosów. Przewodnicząca Komisji

Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania następnie okazała pustą urnę

do głosowania, która została komisyjnie zapieczętowana i rozdała karty do głosowania. Po

podliczeniu głosów poszczególni kandydaci otrzymali odpowiednio liczbę głosów: Andrzej

Kosiński – 5, Grażyna Burdyn, - 3, Stanisław Kowalczyk – 3. W wyniku wyborów

przewodniczącym Nowotarskiej Rady Seniorów został Andrzej Kosiński. Nowo wybranemu

przewodniczącemu gratulacje złożyli burmistrz Grzegorz Watycha oraz wiceprzewodniczący

Rady Miasta Jacenty Rajski.

Ad. 5

W dalszej kolejności prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie kandydatur na zastępcę

przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów. Zgłoszono trzy kandydatury, w kolejności:

Grażyna Burdyn, Maria Słowik, Jerzy Wcisło. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała zebranych o zasadach głosowania

następnie okazała pustą urnę do głosowania, która została komisyjnie zapieczętowana i

rozdała karty do głosowania. Po podliczeniu głosów poszczególni kandydaci otrzymali

odpowiednio liczbę głosów: Grażyna Burdyn - 4, Maria Słowik - 5, Jerzy Wcisło - 2. W

wyniku wyborów zastępcą przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów została Maria

Słowik.

Ad. 6

W kolejnym punkcie obrad prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza

Nowotarskiej Rady Seniorów. Zgłoszono jedną kandydaturę - Wandy Piekarczyk.

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej

poinformowała zebranych o zasadach głosowania następnie okazała pustą urnę do



głosowania, która została komisyjnie zapieczętowana i rozdała karty do głosowania. Po

podliczeniu kart poinformowano, iż Wanda Piekarczyk otrzymała – 11 głosów i tym samym

jednogłośnie została wybrana na sekretarza Nowotarskiej Rady Seniorów.

Komisja Skrutacyjna sporządziła i podpisała protokół z wyborów prezydium Nowotarskiej

Rady Seniorów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

W ramach tego punktu obrad zabrał głos przewodniczący Nowotarskiej Rady seniorów

Andrzej Kosiński, który podziękował koleżankom i kolegom za zaufanie jakim został przez

nich obdarzony. Ustalono, że o terminie kolejnego posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów

jej członkowie zgodnie ze statutem zostaną poinformowani w formie pisemnej.

Ad. 8

Na tym zakończono pierwszą sesję Nowotarskiej Rady Seniorów.

Sekretarz Nowotarskiej Przewodniczący Nowotarskiej

Rady Seniorów Rady Seniorów

Wanda Piekarczyk Andrzej Kosiński


