Protokół Nr I/2002
z sesji Rady Gminy Skąpe
odbytej w dniu 19 listopada 2002 r.
Przewodniczący Rady Gminy kadencji 1998-2002 - Jan Rączkowski otworzył
obrady I Inauguracyjnej Sesji nowo wybranej Rady Gminy Skąpe. Powitał wszystkich
radnych, Wójta Benedykta Mielcarka i Wójta Elekta Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Pana Emiliana Gacka, Skarbnika Gminy Panią Irenę CzyŜ, Radcę Prawnego Panią Leontynę
Przewłocką Grzegorczyn, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Alfredę
Sakowicz, Kierownika ZGK Panią Helenę Cichowską, a takŜe Sołtysów, Przewodniczącego
Rady Osiedla w Ciborzu, mieszkańców gminy oraz protokolanta Panią Ilonę Buła. Następnie
poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Sakowicz o wręczenie
zaświadczeń o wyborze dla Wójta i radnych.
Pani Alfreda Sakowicz - wręczyła zaświadczenia o wyborze dla Pana Wójta oraz
radnym w kolejności alfabetycznej.
W dalszej części Jan Rączkowski - poprosił radnego seniora Pana Józefa
Roszczyka o dalsze prowadzenie sesji.
Radny - Józef Roszczyk w imieniu wszystkich radnych podziękował Panu
Rączkowskiemu, Panu Mielcarkowi oraz wszystkim radnym minionej kadencji. Następnie
odczytał tekst ślubowania radnych i poprosił Panią Tybura o odczytanie listy radnych a
wszystkich radnych o potwierdzenie złoŜenia ślubowania słowem "ślubuję".
Poprosił wszystkich zebranych o powstanie o odczytał tekst ślubowania:
"Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców".
Następnie Ŝyczył wszystkim radnym owocnej pracy w nowej Radzie i podejmowania trafnych
decyzji.
W dalszej części posiedzenia radny Józef Roszczyk poprosił Pana Sekretarza Gminy Emiliana
Gacka i radcę prawnego Panią Leontynę Przewłocką - Grzegorczyn o przedstawienie zasad
głosowania w związku z wyborem Przewodniczącego Rady.
Sekretarz Gminy - Emilian Gacek poinformował, Ŝe przy głosowaniu na
Przewodniczącego Rady, musi uczestniczyć co najmniej połowa ustawowego składu Rady.

Wybór następuje bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym, poprzez
postawienie znaku "X" przy nazwisku jednego kandydata.
W związku z brakiem pytań radny - Józef Roszczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów
na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny - Wiesław Uszak zaproponował kandydaturę radnego Roszczyka, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Radna - Ewa Romanik - zaproponowała kandydaturę radnego Mirosława Olczaka który równieŜ wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych propozycji radny Roszczyk poprosił o przegłosowanie przez
podniesienie ręki zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Lista kandydatów na radnych została zamknięta jednogłośnie.
Następnie poinformował, Ŝe w celu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy naleŜy powołać
Komisję Skrutacyjną, która zajmie się przeprowadzeniem głosowania i liczeniem głosów.
W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić tylko radni. Wybór Komisji Skrutacyjnej
odbywa się jawnie i zgodnie ze Statutem Gminy w skład tej Komisji wchodzą trzy osoby.
W związku z powyŜszym poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny - Kazimierz Cegliński zgłosil kandydaturę radnego Romanowskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna - Janina Piasecka zaproponowała kandydaturę radnego Ceglińskiego, który
wyraził zgodę.
Radny - Michał Ligas zgłosił kandydaturę radnej Haliny Staszyńskiej - która wyraziła
zgodę.
Prowadzący - radny Józef Roszczyk poprosił o przegłosowanie przez podniesienie ręki
zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Stwierdził, Ŝe została zamknięta lista kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Następnie przystąpiono do głosowania na wszystkich kandydatów jednocześnie. W wyniku
głosowania Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie w składzie j.w.
Radny - Józef Roszczyk - poinformował, Ŝe pracami Komisji kieruje Przewodniczący
w związku z tym, ogłosił przerwę podczas której Komisja ukonstytuuje się i przygotuje karty
do głosowania na Przewodniczącego Rady.
Po

przerwie

Przewodnicząca

Komisji

Skrutacyjnej

-

Halina

Staszyńska

poinformowała, Ŝe przygotowana jest kabina z której naleŜy obowiązkowo skorzystać przy
głosowaniu. Następnie odczytała listę obecności, kaŜdy z radnych otrzymał kartę do
głosowania i oddał głos.
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Po głosowaniu radny Józef Roszczyk ogłosił kolejną przerwę na czas pracy Komisji
Skrutacyjnej w celu ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji z
wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy radnego Mirosława Olczaka (protokół i karty do
głosowania w załączeniu).
Radny - Józef Roszczyk odczytał uchwałę na okoliczność wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Skąpe , pogratulował radnemu Olczakowi wyboru i jednocześnie przekazał
jemu prowadzenie dalszych obrad.
Uchwała Nr I/1/2002 w sprawie jw. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak podziękował za obdarzenie go zaufaniem po
raz kolejny. Dodał, Ŝe postara się nie zawieść zaufania. Następnie poinformował, Ŝe w
obradach sesji uczestniczy 15 radnych na stan 15 - w związku z tym Rada władna jest
podejmować prawomocne uchwały. Przedstawił porządek dalszej części obrad:
1. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
2. Wybór W-ce Przewodniczących Rady Gminy.
3. Wybór Przewodniczących i członków stałych komisji Rady Gminy
a) Komisja Rewizyjna,
b) Komisja ds. BudŜetu, Finansów, Rolnictwa i działalności Gospodarczej.
c) Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych,
d) Komisja. Ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska.
4. Informacja o stanie budŜetu oraz innych waŜnych sprawach dla Gminy.
5. Zamknięcie obrad.
W związku z brakiem propozycji zmian do porządku obrad poprosił o jego przegłosowanie .
W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty w kolejności jak wyŜej.

Ad. 1
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak poinformował, Ŝe godnie z ustawą o
samorządzie gminnym Pan Zbigniew Woch obowiązany jest złoŜyć wobec Rady Gminy
Skąpe ślubowania w celu objęcia obowiązków Wójta.
O godz. 1045 Pan Zbigniew Woch odczytał ślubowanie o treści:
"Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy. Tak mi dopomóŜ Bóg".
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Wójt Gminy - Zbigniew Woch podziękował mieszkańcom za zaufanie, którego
postara się nie zawieść i podziękował odchodzącym władzom.

Ad. 2
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak poprosił Pana Sekretarza Gminy Emiliana
Gacka i radcę prawnego Panią Leontynę Przewłocką - Grzegorczyn o wyjaśnienie kwestii
dotyczącej wyboru W-ce Przewodniczących Rady Gminy
Sekretarz Gminy - Emilian Gacek poinformował, Ŝe głosowanie to odbywać się będzie
w taki sam sposób jak poprzednie, a na karcie do głosowania moŜna umieścić najwięcej 2
znaki "X".
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak zaproponował, aby wyboru W-ce
Przewodniczących Rady Gminy dokonała Komisja Skrutacyjna wybrana do przeprowadzenia
wyborów Przewodniczącego Rady Gminy, chyba Ŝe któryś z jej członków wyrazi zgodę na
kandydowanie.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na W-ce Przewodniczących Rady Gminy.
Radna - Janina Piasecka zgłosiła kandydaturę radnej Haliny Piweckiej, która wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Radny - Wiesław Uszak zaproponował kandydaturę radnego Alfreda KałuŜnego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna - Ewa Romanik zgłosiła kandydaturę radnego Józefa Roszczyka, który równieŜ
wyraził zgodę.
W związku z brakiem innych propozycji Przewodniczący Rady wniósł o
przegłosowanie

przez

podniesienie

ręki

zamknięcie

listy

kandydatów

na

W-ce

Przewodniczących Rady Gminy.
W wyniku głosowania lista kandydatów na W-ce Przewodniczących Rady Gminy
Skąpe została zamknięta. W związku z tym poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do
pracy i ogłosił przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania.
Radni wywoływani wg listy obecności kolejno oddawali głosy.
Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na czas ustalenia
wyników przez Komisję Skrutacyjną.
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Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Halina Staszyńska odczytał
protokół komisji z wyboru na W-ce Przewodniczących Rady radnej Haliny Piweckiej i
radego Józefa Roszczyka (protokół i karty do głosowania w załączeniu).
Przewodniczący

Rady

-

Mirosław

Olczak

na

okoliczność

wybory

W-ce

Przewodniczących odczytał treść uchwały. Uchwała Nr I/2/2002 w sprawie jw. stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3
Przewodniczący Rady - poprosił Pana Sekretarza Gminy Emiliana Gacka i radcę
prawnego Panią Leontynę Przewłocką - Grzegorczyn o wyjaśnienie kwestii dotyczących
głosowania na członków poszczególnych komisji.
Sekretarz Gminy - Emilian Gacek wyjaśnił, Ŝe Statut Gminy Skąpe przewiduje
funkcjonowanie czterech stałych komisji Rady Gminy. Następnie dodał, Ŝe Komisja
Rewizyjna składa się z trzech radnych, którzy są wybierani w głosowaniu jawnym poprzez
podniesienie ręki, w stosunku więcej "za" niŜ "przeciw".
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak zapytał czy radni będą się zrzeszać w
klubach. W związku z brakiem zainteresowania poprosił o składanie kandydatur na członków
Komisji Rewizyjnej.
W-ce Przewodnicząca Rady - Halina Piwecka zaproponowała kandydaturę radnej Ewy
Romanik.
Radna - Ewa Romanik zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Tybura.
Radny - Kazimierz Cegliński zaproponował na członka Komisji Rewizyjnej radną
Janinę Piasecką.
Wszystkie zgłoszone Panie wyraziły chęć kandydowania.
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania lista została zamknięta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie kandydatury radnej
Romanik na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przez podniesienie ręki.
W wyniku głosowania radna Ewa Romanik została jednogłośnie wybrana
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie kandydatury radnej Renaty
Tybura na Z-cę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej przez podniesienie ręki.
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W wyniku głosowania radna Renata Tybura została jednogłośnie wybrana Z-cą
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Następnie Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie kandydatury radnej
Janiny Piaseckiej na członka Komisji Rewizyjnej przez podniesienie ręki.
W wyniku głosowania radna Janina Piasecka została jednogłośnie wybrana członkiem
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak odczytał uchwałę

o wyborze Komisji

Rewizyjnej. Uchwała Nr I/3/2002 w sprawie jw. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe zgodnie z deklaracjami
członkostwa w poszczególnych komisjach, złoŜonymi przez radnych na początku sesji,
przystąpimy do wyboru Komisji ds. BudŜetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności
Gospodarczej (deklaracja w załączeniu). Poddał pod głosowanie przez podniesienie ręki
zamknięcie listy kandydatów do Komisji ds. BudŜetu. W wyniku głosowania lista została
zamknięta.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji na Przewodniczącego Komisji.
Radna - Ewa Romanik zgłosiła kandydaturę radnego Wiesława Uszaka, który nie
wyraził zgody.
Radna - Halina Piwecka zgłosiła kandydaturę radnego Zdzisława Roszaka, który
równieŜ nie wyraził zgody.
W związku z powyŜszym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę i poprosił radnych,
którzy deklarowali udział w pracach komisji o wybranie ze swego grona Przewodniczącego.
Po przerwie Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak poprosił po raz kolejny o
zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji.
Radna Ewa Romanik - zgłosiła kandydaturę Haliny Staszyńskiej, która wyraziła zgodę
na kandydowanie.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na członków
Komisji ds. BudŜetu… W wyniku głosowania lista została zamknięta.
Poddał pod głosowanie przyjęcie na Przewodniczącą ww. Komisji radną Halinę
Staszyńską. Rada jednogłośnie pozytywnie przyjęła kandydaturę Haliny Staszyńskiej.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatów na członków Komisji zgodnie
z deklaracją członkowską. W wyniku głosowania komisja została wybrania w składzie jak w
załączonej deklaracji.
Przystąpiono do wyboru Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i
Mieszkaniowych (deklaracja w załączeniu). Przewodniczący poddał pod głosowanie przez
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podniesienie ręki zamknięcie listy kandydatów do ww. Komisji. W wyniku głosowania lista
została zamknięta.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji na Przewodniczącego Komisji.
Radna - Halina Piwecka zgłosiła kandydaturę radnego Zbigniewa Waśko.
Radny - Robert Krych zgłosił kandydaturę radnego Zdzisława Roszaka.
W wyniku głosowania większością głosów "za" (11) Przewodniczącym Komisji został
Zbigniew Waśko.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatów na członków Komisji zgodnie
z deklaracją członkowską. W wyniku głosowania komisja została wybrania w składzie jak w
załączonej deklaracji.
Przystąpiono do wyboru Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Ochrony Środowiska (deklaracja w załączeniu). Przewodniczący poddał pod
głosowanie przez podniesienie ręki zamknięcie listy kandydatów do ww. Komisji. W wyniku
głosowania lista została zamknięta.
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie propozycji na Przewodniczącego Komisji.
W związku z brakiem propozycji Przewodniczący Rady ogłosił przerwę i zobowiązał
radnych, którzy deklarowali udział w tej komisji o wybranie osoby ze swojego grona.
Po przerwie radna - Janina Piasecka zgłosiła kandydaturę radnego Kazimierza
Ceglińskiego.
W wyniku głosowania Przewodniczącym Komisji ds. Oświaty został Kazimierz
Cegliński.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie kandydatów na
członków Komisji zgodnie z deklaracją członkowską. W wyniku głosowania komisja została
wybrania w składzie jak w załączonej deklaracji.
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak odczytał uchwałę na okoliczność wyboru
członków Komisji. Uchwała Nr I/4/2002 w sprawie jw. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Ad 4.
Przewodniczący Rady - Mirosław Olczak poprosił Panią Irenę CzyŜ - Skarbnika
Gminy o przedstawienie informacji o stanie budŜetu gminy oraz o innych waŜnych sprawach
dla gminy.
Skarbnik Gminy - Irena CzyŜ pokrótce omówiła jak przedstawia się budŜet na dzień
30 września br. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Nadmieniła równieŜ, Ŝe
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sprawą niezwykle waŜną dla gminy w bieŜącym okresie jest rozpatrzenie trzech wniosków
dot. restrukturyzacji.
Następnie zabrał głos Benedykt Mielcarek - gratulując wyboru Wójtowi oraz radnym-- Ŝycząc spełnienia oczekiwań społeczności.
Sołtys wsi Międzylesie - Józef Działo jako Przewodniczący Sołtysów z terenu gminy,
korzystając z okazji równieŜ pogratulował wyboru, złoŜył najlepsze Ŝyczenia i wyraził
nadzieję owocnej współpracy z Radą i Wójtem.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 1225 Przewodniczący zamknął
obrady I Sesji Rady Gminy Skąpe.

Przewodniczący Rady

Mirosław Olczak
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