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Protokół nr I/18 

z I sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych 

4. Stwierdzenie kworum 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

6. Wybór Przewodniczącego Rady 

7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady 

8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego 

ślubowania 

9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Radny W. Kociencki dokonał otwarcia I sesji Rady Gminy Pokój. Przywitał Panią B. 

Zając, nowo wybranego Wójta Gminy, radnych, dyrektorów placówek oświatowych, 

sołtysów, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy. Później poinformował, że I sesja 

Rady Gminy Pokój została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Opolu I. Następnie 

powiedział o oświadczeniu złożonym przez Pana Zenona Poprawę, najstarszego radnego 

obecnego na I sesji Rady Gminy, w którym zrzekł się on prawa do prowadzenia I sesji do 

czasu wyboru Przewodniczącego Rady, na rzecz kolejnego, najstarszego wiekiem radnego 

obecnego na sesji.  

  

 Ze względu na oświadczenie złożone przez radnego Z. Poprawę obrady do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady prowadził Pan W.Kociencki, kolejny najstarszy wiekiem 

radny obecny na sesji.  

 

Ad.2 - wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze 

 Pani A.Kołodziejczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju wraz z 

Panem T.Zimochem, Wiceprzewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyli radnym 

zaświadczenia potwierdzające ich wybór na radnych. 

 

Ad.3 - Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych 

 Radny 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 wywołani radni będą proszeni o 

potwierdzenie woli ślubowania słowem „Ślubuję”, powiedział także o możliwości dodania 
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formuły „Tak mi dopomóż Bóg”.  Następnie poprosił wszystkich obecnych na sali narad o 

powstanie i odczytał rotę ślubowania, później radni obecni na sesji tj.: 

 

1) Arendarska Renata 

2) Baran Tadeusz 

3) Ciurla Jarosław 

4) Gosławski Jacek 

5) Jakubik Jerzy 

6) Kania Edward 

7) Kociencki Wacław 

8) Krystosek Tomasz 

9) Łukaszczyk Marek 

10) Marczak Jacek 

11) Piekarska Krystyna 

12) Piszczałka Alicja 

13) Poprawa Zenon 

14) Sobek Piotr 

15) Sowa Jadwiga 

 

złożyli ślubowanie. 

 

 Po ceremonii ślubowania radny W.Kociencki stwierdził, że wszyscy radni złożyli 

ślubowanie. 

 

Ad.4 - stwierdzenie kworum 

 Radny W.Kociencki stwierdził, że w obradach bierze udział 15 radnych, co stanowi 

kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  

 

Ad.5 - wybór Komisji Skrutacyjnej 

 W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczącego Rady przystąpiono do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

 Radny W.Kociencki poinformował, że członkowie Komisji Skrutacyjnej nie będą 

mogli kandydować w wyborach na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

 Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej: 

 radny J.Jakubik zgłosił kandydaturę radnego J.Marczaka, który wyraził zgodę na pracę 

w Komisji Skrutacyjnej, 

 radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnego P.Sobka, który wyraził zgodę na pracę 

w Komisji Skrutacyjnej, 

 radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnego Z.Poprawy, który wyraził zgodę na pracę 

w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Następnie radny J.Jakubik zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji 

Skrutacyjnej, a radny W.Kociencki zarządził głosowanie nad tym wnioskiem. 
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Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Później radny W.Kociencki zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji 

Skrutacyjnej w składzie: J.Marczak, P.Sobek, Z.Poprawa. 

 

Głosowanie:  

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Ad.6 - wybór Przewodniczącego Rady  

 Radny W.Kociencki poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 Radny E.Kania zgłosił kandydaturę radnego W.Kocienckiego, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Radny T.Krystosek zgłosił kandydaturę radnego J.Gosławskiego, który wyraził zgodę 

na kandydowanie w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 Następnie, wobec braku innych zgłoszeń,  radny J.Jakubik, złożył wniosek formalny  o 

zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady, a radny W.Kociencki zarządził 

głosowanie nad tym wnioskiem.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu radny W.Kociencki stwierdził, że kandydatami        

w wyborach na Przewodniczącego Rady zostali radni J.Gosławski i W.Kociencki. Później 

zapytał, czy kandydaci na Przewodniczącego Rady mogą brać udział w głosowaniu. 

 Pani Z.Cioma, radca prawny, poinformowała, że orzecznictwo nie rozstrzyga 

jednoznacznie tej kwestii jednocześnie wyraziła opinię, że radni kandydujący na 

Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady realizując swój obowiązek brania 

udziału w ukonstytuowaniu się osób reprezentujących Radę Gminy, powinni brać udział              

w głosowaniu, gdyż jest to rolą radnego, a głosowania te nie wynikają z przepisów prawa 

materialnego a z przepisów ustrojowych. Ostatecznie jednak podjęcie decyzji odnośnie 

wzięcia udziału w głosowaniu bądź wyłączenia się z głosowania pozostawiła indywidualnie 

kandydatom na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.  

 Radni kandydujący na Przewodniczącego Rady wyrazili wolę udziału w głosowaniu.  

 Następnie radny W.Kociencki zarządził przerwę w obradach w celu ukonstytuowania 

się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. 
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Po przerwie. 

 

 Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Pan 

Z.Poprawa, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, przedstawił zasady głosowania, poprosił 

radnych o oddanie głosu na kartach do głosowania i umieszczenie ich w urnie wyborczej. 

 W celu umożliwienia Komisji Skrutacyjnej ustalenia wyników głosowania radny 

senior zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji informując, że 

kandydaci na Przewodniczącego Rady otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

 radny J.Gosławski  - 5 głosów 

 radny W.Kociencki - 10 głosów 

 

Później stwierdził, na podstawie wyników przeprowadzonego głosowania, że na 

Przewodniczącego Rady Gminy Pokój został wybrany radny W. Kociencki. 

 

Następnie radny W.Kociencki zarządził głosowanie imienne nad uchwałą w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady stwierdzającą jego wybór.  

Radny T.Krystosek zapytał co stanie się, jeżeli uchwała ta nie zostanie poparta przez 

radnych.  

Radca prawny wyjaśniła, że wybór Przewodniczącego Rady został dokonany w akcie 

tajnego głosowania, a podjęcie samej uchwały jest jedynie potwierdzeniem dokonanego 

wyboru. 

Później radny W. Kociencki przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Po zakończonym głosowaniu stwierdził, że: 

 za podjęciem uchwały było 13 radnych 

 1 radny  był przeciw 

 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Ad.7 - wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy.  

 Radny J.Gosławski zgłosił kandydaturę radnego T.Krystoska, który w poprzedniej 

kadencji dał się poznać jako aktywny radny, a w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej 

uzyskał tytuł „Radnego na medal”.  

Radny T.Krystosek wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 Radna J.Sowa zgłosiła kandydaturę radnego E.Kani, który wyraził zgodę na 

kandydowanie w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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 Następnie, wobec braku innych zgłoszeń, radny J.Jakubik, złożył wniosek o 

zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady, a Przewodniczący Rady 

zarządził głosowanie nad tym wnioskiem.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 15 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że kandydatami w 

wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady zostali radni E.Kania i T.Krystosek. 

Radni kandydujący na Wiceprzewodniczącego Rady wyrazili wolę udziału w 

głosowaniu. 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu przygotowania 

kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Po przerwie. 

 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Pan 

Z.Poprawa, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, przedstawił zasady głosowania, poprosił 

radnych o oddanie głosu na kartach do głosowania i umieszczenie ich w urnie wyborczej. 

 W celu umożliwienia Komisji Skrutacyjnej ustalenia wyników głosowania 

Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę w obradach. 

 

Po przerwie. 

 

 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji informując, że 

kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady otrzymali następującą liczbę głosów: 

 

 radny E.Kania  - 10 głosów 

 radny T.Krystosek - 5 głosów 

 

Później stwierdził, na podstawie wyników przeprowadzonego głosowania, że na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój został wybrany radny E.Kania. 

Później Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie imienne nad uchwałą w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Po zakończonym głosowaniu stwierdził, że:  

 za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, tj. wszyscy radni obecni na sesji,  

 nikt się nie wstrzymał od głosu,  

 żaden z radnych nie głosował przeciw uchwale.   
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Ad.8 - wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego  

            ślubowania 

Pani A.Kołodziejczyk, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju wraz z 

Panem T.Zimochem, Wiceprzewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyli Pani 

B.Zając zaświadczenie potwierdzające jej wybór na Wójta Gminy Pokój. 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich obecnych na sali narad o powstanie, 

następnie Pani B.Zając, wybrana na Wójta Gminy Pokój w drodze bezpośrednich wyborów w 

dniu 21.10.2018 r., złożyła ślubowanie wobec Rady Gminy o treści zgodnej z art.29a ust.1 

ustawy o samorządzie gminnym. 

Później Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącym złożyli Pani B.Zając 

gratulacje i wręczyli wiązankę kwiatów. 

 

Ad.9 - zakończenie obrad I sesji Rady 

 Wobec zrealizowania porządku obrad o godz.16
00

 Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął I sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ……………………. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

        Wacław Kociencki 

 

  

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

  

 

 

 


