Protokół nr I/10
z I sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 1 grudnia 2010 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Złożenie ślubowania przez radnych
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) przedstawienie wyników głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) przedstawienie wyników tajnego głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a] powołania Komisji Rewizyjnej
b] powołania Komisji Budżetowej
9. Sprawy różne
10. Złożenie ślubowania przez Wójta elekta
11. Zakończenie sesji
Pan J.Gosławski, Przewodniczący Rady Gminy Pokój w kadencji 2006-2010,
poinformował, że był zobowiązany do zwołania I sesji VI kadencji Rady Gminy i oddał głos
Panu W.Kocienckiemu, najstarszemu radnemu obecnemu na sesji.
Ad.1-2 – otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Pan W.Kociencki dokonał otwarcia I sesji VI kadencji Rady Gminy Pokój, później
przywitał Panią B.Zając Wójta Gminy, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych oraz
mieszkańców przybyłych na sesję.
Następnie stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych Rady Gminy w obradach bierze udział
13 jej członków, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.3 - złożenie ślubowania przez radnych
Pan W.Kociencki przedstawił zasady składania ślubowania przez radnych, zwracając
uwagę na art.23a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym, po odczytaniu roty
ślubowania, w pozycji stojącej kolejno wywoływani radni będą proszeni o potwierdzenie
woli ślubowania słowem „Ślubuję”, powiedział także o możliwości dodania formuły „Tak mi
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dopomóż Bóg”. Następnie poprosił wszystkich obecnych na sali narad o powstanie i odczytał
rotę ślubowania, później radni obecni na sesji tj.
1. Bartoń Marcin
2. Gosławski Jacek
3. Gryl Danuta
4. Jakubik Jerzy
5. Kania Edward
6. Kociencki Wacław
7. Kruczek Marek
8. Paluch Konrad
9. Piekarska Krystyna
10. Piętka Wanda
11. Sowa Jadwiga
12. Szeląg Romuald
13. Walek Konrad
złożyli ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję”, radny K.Walek dodatkowo wypowiedział
formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ceremonii ślubowania Pan W.Kociencki stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie
objęli mandat radnego.
Ad. 4 - przedstawienie porządku obrad
Pan W.Kociencki przedstawił ustalony porządek obrad.
Wójt Gminy złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt.10 „Złożenie
ślubowania przez Wójta elekta” i przedstawiła uzasadnienie do tego wniosku stanowiące
załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie Pan W.Kociencki zarządził głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z wprowadzoną zmianą porządek obrad I sesji Rady Gminy Pokój
przedstawiał się w sposób następujący.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Złożenie ślubowania przez radnych
Przedstawienie porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d) przedstawienie wyników głosowania
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój:
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f) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
g) powołanie Komisji Skrutacyjnej
h) przeprowadzenie tajnego głosowania
i) przedstawienie wyników tajnego głosowania
j) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a] powołania Komisji Rewizyjnej
b] powołania Komisji Budżetowej
9. Sprawy różne
10. Zakończenie sesji
Ad.5 - podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój
Pan W.Kociencki poinformował o konieczności podjęcia przedmiotowej uchwały
przed
przystąpieniem
do
procedury
wyboru
Przewodniczącego
Rady
i
Wiceprzewodniczącego Rady. Następnie zarządził głosowanie nad projektem uchwały.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Ad.6 – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
a.
zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
Radny M.Kruczek zgłosił kandydaturę radnego J.Gosławskiego, który wyraził zgodę
na kandydowanie w wyborach Przewodniczącego Rady.
Następnie, wobec braku innych kandydatur, radny M.Kruczek złożył wniosek o
zamknięcie listy kandydatów.
W dalszej kolejności Pan W.Kociencki zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego
M.Kruczka.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Po przeprowadzonym głosowaniu Pan W.Kociencki stwierdził, że kandydatem w
wyborach na Przewodniczącego Rady będzie radny J.Gosławski.
b.
powołanie Komisji Skrutacyjnej
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady
przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej:
 radna W.Piętka zgłosiła kandydaturę radnej K.Piekarskiej, która wyraziła zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej,
 radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnej J.Sowy, która wyraziła zgodę na pracę w
Komisji Skrutacyjnej,
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radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnego M.Bartonia, który nie wyraził zgody
na pracę w Komisji Skrutacyjnej,
radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę na
pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Następnie Pan W.Kociencki zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji
Skrutacyjnej w składzie: K.Piekarska, J.Sowa, E.Kania.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności radny senior zarządził przerwę w obradach w celu
ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do glosowania.
Po przerwie.
c.
przeprowadzenie tajnego głosowania
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, przypomniał o zasadach
głosowania, wynikających z regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Pokój, później rozdał karty do głosowania.
Radny J.Gosławski, kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy, złożył wniosek o
wyłączenie jego osoby z udziału w głosowaniu.
Pan H.Pyka, radca prawny, wyjaśnił, że nie ma potrzeby składania takiego wniosku,
ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2010 r. z
uzasadnienia którego jasno wynika, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie
ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
Wobec powyższego kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy nie wziął udziału w
głosowaniu, tym samym uprawnionych do głosowania było 12 radnych.
Następnie radny senior poprosił radnych o oddanie głosu na kartach do głosowania i
umieszczenie ich w urnie wyborczej.
W celu umożliwienia Komisji Skrutacyjnej przeliczenia głosów radny senior zarządził
przerwę w obradach.
Po przerwie.
d.
przedstawienie wyników głosowania
Pan E.Kania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji
stwierdzając, że na Przewodniczącego Rady jednogłośnie został wybrany Pan J.Gosławski.
Głosowanie nad kandydaturą radnego J.Gosławskiego na Przewodniczącego Rady
przedstawiało się w sposób następujący:
Za
Przeciw

- 12 głosów
-0

Wójt Gminy złożyła gratulacje Panu J.Gosławskiemu i wręczyła mu wiązankę
kwiatów.
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e.
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Radny senior poinformował, że w związku z przeprowadzeniem procedury tajnego
głosowania oraz odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej został zrealizowany akt podjęcia
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Od tego momentu obrady zaczął prowadzić J.Gosławski wybrany na Przewodniczącego Rady
Gminy.
Ad.7 – WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego W.Kocienckiego, który wyraził zgodę
na kandydowanie w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady.
Radna W.Piętka zgłosiła kandydaturę radnego M.Kruczka, który nie wyraził zgody na
kandydowanie w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zaproponował
zamknięcie listy osób uczestniczących w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady i zarządził
głosowanie w tej sprawie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji Skrutacyjnej weszły te same
osoby, które pracowały w Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyborów
Przewodniczącego Rady.
Radni K.Piekarska, E.Kania, J.Sowa ponownie wyrazili zgodę na pracę w Komisji
Skrutacyjnej.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji
Skrutacyjnej we wskazanym powyżej składzie osobowym.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obrad w celu
ukonstytuowania się Komisji i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie.
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
Przewodniczący Rady przypomniał, że kandydat na Wiceprzewodniczącego Rady nie
będzie brał udziału w głosowaniu, tym samym uprawnionych do głosowania jest 12 radnych.
E.Kania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, rozdał karty do głosowania, w celu
przeprowadzenia tajnego głosowania.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnych o oddanie głosu na kartach do
głosowania i umieszczenie ich w urnie wyborczej.
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obrad w celu umożliwienia Komisji
Skrutacyjnej przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu.
Po przerwie.
d) przedstawienie wyników tajnego głosowania
E.Kania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół Komisji, stwierdzając,
że radny W.Kociencki został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady.
Głosowanie nad kandydaturą radnego W Kocienckiego na Wiceprzewodniczącego
Rady przedstawiało się w sposób następujący:
Za
Przeciw

- 10 głosów
- 2 głosy

e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec przeprowadzenia procedury tajnego
głosowania oraz odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej został zrealizowany akt podjęcia
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożyli gratulacje
nowowybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady i wręczyli mu wiązankę kwiatów.
Ad.8 – podjęcie uchwał w sprawach
a) powołania Komisji Rewizyjnej
Pan H.Pyka, radca prawny, przypomniał o zapisie Statutu Gminy Pokój z którego
wynika konieczność ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej przed przystąpieniem do
procedury zgłaszania kandydatów.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby ze względów organizacyjnych Komisje
Rewizyjna i Budżetowa składały się z czterech członków i zarządził głosowanie w tej
sprawie.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej.
Radny M.Bartoń zgłosił kandydaturę radnego M.Kruczka, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.
Radny R.Szeląg zgłosił kandydaturę radnego J.Jakubika, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.
Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnego K.Walka, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach członków do Komisji Rewizyjnej.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów, a
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad tym wnioskiem.
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Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi
kandydaturami, kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej nie brali udziału w głosowaniu.
Głosowanie nad kandydaturą radnego M.Kruczka:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego J.Jakubika:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego K.Palucha:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego K.Walka:
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
W związku z przeprowadzonym głosowaniem nad uchwałą w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady stwierdził, że w skład Komisji Rewizyjnej weszli
radni: M.Kruczek, J.Jakubik, K.Paluch, K.Walek. Poinformował także, że na pierwszym
posiedzeniu członkowie Komisji dokonają wyboru spośród swojego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
b) powołanie Komisji Budżetowej
W pierwszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji
Budżetowej.
Radna D.Gryl zgłosiła kandydaturę radnej W.Piętka, która wyraziła zgodę na
kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Radna W.Piętka zgłosiła kandydaturę radnej D.Gryl, która wyraziła zgodę na
kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego R.Szeląga, który wyraził
zgodę na kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Radny M.Bartoń zgłosił kandydaturę radnego J.Jakubika.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radny nie może być wybrany do dwóch komisji
stałych i przypomniał, że radny J.Jakubik został wybrany już do Komisji Rewizyjnej.
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Radna J.Sowa zgłosiła kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Radny R.Szeląg zgłosił kandydaturę radnego M.Bartonia, który wyraził zgodę na
kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Radca Prawny skorygował wypowiedź Przewodniczącego Rady dotyczącą braku
możliwości kandydowania radnego J.Jakubika na członka Komisji Budżetowej i przytoczył
zapis statutu gminy, który pozwala radnemu na pracę w nie więcej niż dwóch komisjach.
Wobec tej uwagi Przewodniczący Rady zapytał radnego J.Jakubika o zgodę na
kandydowanie w wyborach członków Komisji Budżetowej.
Radny J.Jakubik nie wyraził zgody.
Następnie Przewodniczący Rady zawnioskował o zamknięcie listy kandydatów i
zarządził głosowanie w nad tym wnioskiem.
Głosowanie:
Za
- 13 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Później Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad poszczególnymi
kandydaturami, kandydaci na członków Komisji Budżetowej nie brali udziału w głosowaniu.
Głosowanie nad kandydaturą radnej W.Piętka
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnej D.Gryl
Za
- 11 głosów
Przeciw
- 1 głos
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego R.Szeląga
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
Głosowanie nad kandydaturą radnego E.Kani
Za
- 12 głosów
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 0
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Głosowanie nad kandydaturą radnego M.Bartonia
Za
- 1 głos
Przeciw
-0
Wstrzymujących się - 11 głosów
Przewodniczący Rady stwierdził, że w skład czteroosobowej Komisji Budżetowej
zostali powołani radni, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę głosów, tj. W.Piętka,
D.Gryl, R.Szeląg i E.Kania. Poinformował także, że na pierwszym posiedzeniu Komisja
ukonstytuuje się.
Ad.9 – sprawy różne
Przewodniczący Rady poinformował radnych o spoczywającym na nich obowiązku
złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Powiedział
także, że sesje będą odbywać się w poniedziałki o godz.15.00, wyjaśnił, że jest to termin
umowny i zawsze można go zmienić.
Radny M.Bartoń poprosił o przygotowanie informacji o zrealizowanych w poprzedniej
kadencji inwestycjach, o planowanych przedsięwzięciach, o inwestycjach będących w trakcie
realizacji oraz o złożonych wnioskach na pozyskanie środków pozabudżetowych. Stwierdził,
że radni rozpoczynający kadencję powinni takie dane posiadać.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na spotkaniach przedwyborczych Wójt Gminy
szczegółowo omawiała tematykę poruszoną przez radnego M.Bartonia.
Wójt Gminy wyjaśniła, że dokumentem zawierającym informacje o planowanych
inwestycjach jest Wieloletni Plan Inwestycyjny uchwalony przez Radę Gminy poprzedniej
kadencji, dodała, że tematyka ta zostanie poruszona także na spotkaniu roboczym w sprawie
budżetu gminy na 2011 rok. Zapewniła, że wszystkie sprawy dotyczące bieżącej działalności
Gminy szczegółowo są omawiane na spotkaniach roboczych radnych i sesjach Rady Gminy.
Ad.10 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1640
I sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………..
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zamknął

