Protokół nr II/10
z II sesji Rady Gminy Pokój
odbytej w dniu 6 grudnia 2010 r.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji
Stwierdzenie prawomocności obrad
Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Złożenie ślubowania przez radną J.Paluch
Złożenie ślubowania przez Wójta elekta
Sprawy różne
Zakończenie sesji

Ad.1 -2 – otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.1500 Przewodniczący Rady Gminy, Pan
Jacek Gosławski.
Stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Następnie przywitał Panią B.Zając, Wójta elekta, Pana R.Letkiego radnego Rady
Powiatu Namysłowskiego, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych,
mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy.
Na salę narad weszła radna D.Gryl powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Wójta Gminy o
zwołanie sesji Rady Gminy.
Później Pan H.Pyka, radca prawny, przywołał zapis art.29a ustawy o samorządzie
gminnym, który mówi, że w celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady
zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
wyborów wójta i stwierdził, że zapis ten nie określa jasno, czy sesję ma zwołać
przewodniczący rady poprzedniej kadencji, czy nowo wybrany przewodniczący rady gminy.
Następnie zwrócił uwagę na wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące złożenia
ślubowania przez wójtów wybranych w I turze wyborów tj. w dniu 21.11.2010 r.
Poinformował, że zgodnie z tym wyjaśnieniem sesję na której Wójt elekt złoży ślubowanie
należy zwołać w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 21.11.2010 r.
Powiedział także o innej interpretacji nakazującej zwołanie sesji, podczas której wójt elekt ma
złożyć ślubowanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w Dzienniku Ustaw po II turze wyborów.
Wyjaśnił, iż w związku z brakiem jasnych przepisów prawa dotyczących terminu złożenia
ślubowania przez Wójta elekta oraz różnymi opiniami na ten temat postanowił o przyjęciu
interpretacji PKW i zalecił zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym w celu zachowania
terminu podanego przez PKW.
Radny M.Bartoń nawiązał do poprawności procedury zwołania sesji i stwierdził, że
sesja powinna być zwołana na wniosek Przewodniczącego Rady, a nie na wniosek Wójta
Gminy.
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Pan H.Pyka, radca prawny, wyjaśnił, że sesję zwołał Przewodniczący Rady, ale na
wniosek Wójta.
Pan M.Bartoń przywołał zapis Statutu Gminy mówiący o tym, że radni powinni zostać
powiadomieni o sesji co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad.
Radca prawny zwrócił uwagę na nadzwyczajny tryb zwołania sesji, który pozwala na
niezachowanie niektórych terminów.
Przewodniczący Rady dodał, że radni zawsze otrzymywali porządek obrad wraz z
materiałami na 7 dni przed planowaną sesję, przyznał, że w szczególnych przypadkach
nadzwyczajny tryb pozwala na niezachowanie terminów zapisanych w Statucie.
Ad.3 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego
żadnych uwag.
Ad.4 - złożenie ślubowania przez radną J.Paluch
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ze względów zdrowotnych radna J.Paluch nie była
obecna na I sesji Rady Gminy, podczas której radni składali ślubowanie. Następnie
poinformował radną o zasadach złożenia ślubowania, później poprosił wszystkich obecnych
na sali narad o powstanie, odczytał rotę ślubowania, a radna J.Paluch złożyła ślubowanie
wypowiadając formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ad.5 - złożenie ślubowania przez Wójta elekta
Przewodniczący Rady przytoczył treść art.29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym o
brzmieniu:
„Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania
o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)." Ślubowanie może być złożone z
dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."”
Następnie Pani Barbara Zając, wybrana na Wójta Gminy Pokój w drodze bezpośrednich
wyborów, złożyła ślubowanie wobec Rady Gminy o treści zgodnej z przytoczonym przez
Przewodniczącego Rady art.29a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym.
Później Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym Rady złożyli Pani
B.Zając gratulacje i wręczyli wiązankę kwiatów, następnie Przewodniczący Rady zarządził
przerwę w obradach.
Po przerwie.
Wójt Gminy podziękowała wszystkim za udział w wyborach i wyraziła nadzieję na
dobrą współpracę z Radą Gminy w trakcie rozpoczynającej się kadencji.
Radca prawny poinformował, że odkąd współpracuje z Urzędem Gminy Pokój organy
nadzoru tj. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego nie kwestionowały treści podjętych przez Radę Gminy uchwał.
Ad.6 - sprawy różne
Przewodniczący Rady poinformował o zaplanowanym na 20.12.2010 r. o godz.1600
spotkaniu roboczym radnych w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok oraz o III sesji
Rady Gminy Pokój zaplanowanej na 28.12.2010 r. o godz.1300. Zwrócił radnym uwagę na
przygotowany w materiałach projekt budżetu gminy na 2011 rok oraz Statut Gminy Pokój.
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Zapewnił także, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Pokój radni będą otrzymywać materiały
7 dni przed sesją. Przypomniał także radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ad.7 – zakończenie sesji
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz.1525 zamknął
II sesję Rady Gminy Pokój.

Protokołowała:
Elżbieta Kuklok ………………
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