PROTOKÓŁ Nr 1/2014
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 1 grudnia 2014 r.

1. Zgodnie z porządkiem obrad sesję rozpoczęła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Skąpem Pani Alfreda Sakowicz, wręczając zaświadczenia o wyborze dla radnych gminy,
gratulując wygranych wyborów i życząc sukcesów w pracy radnego i szacunku i zadowolenia ze
strony wyborców.
2. Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym najstarszy wiekiem radny obecny na
sesji Pan Józef Roszczyk otworzył obrady I sesji Rady Gminy Skąpe w kadencji 2014-2018.
Przywitał wszystkich radnych, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Alfredę
Sakowicz, Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Skarbnika Gminy Pana Jarosława Wisza,
a także obecnych na sali sołtysów.
3. Radny Senior Pan Józef Roszczyk pouczył wszystkich radnych, że po odczytaniu przez niego
tekstu ślubowania każdy z wyczytanych radnych wstanie i potwierdzi złożenie ślubowania
słowem „ślubuję” Poinformował, że po słowie „ślubuję” można dodatkowo wypowiedzieć
formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.
Poprosił wszystkich zebranych o powstanie i 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 Pan Mateusz Zywert, najmłodszy wiekiem radny odczytywał kolejno nazwiska
radnych a wyczytani składali ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania Radny Senior życzył wszystkim radnym owocnej pracy w nowej Radzie
i podejmowania trafnych decyzji.
4. W dalszej kolejności Radny Senior Józef Roszczyk stwierdził, iż obecnych na sali jest 15 radnych
co stanowi kworum, przy którym rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Następnie zapytał, czy do przesłanego projektu porządku obrad radni chcieliby wprowadzić
zmiany. Ponieważ nikt się nie zgłosił zaproponował, aby do porządku obrad jako pkt
8 wprowadzić punkt dotyczący powołania stałych Komisji Rady Gminy Skąpe:
1) Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,
2) Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska,
4) Komisji Rewizyjnej.
Poprosił o przegłosowanie porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą. W wyniku głosowania
porządek obrad został jednogłośnie podjęty i przedstawia się następująco:
1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
2. Otwarcie sesji.
3. Ślubowanie radnych.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
7. Ślubowanie wybranego wójta.
8. Powołanie stałych komisji rady gminy Skąpe:
1) Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,
2) Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
3) Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych i Ochrony
Środowiska,
4) Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad I sesji rady gminy.
Ponieważ 4 pierwsze punkty porządku obrad zostały zrealizowane, przystąpiono do realizacji
kolejnych.

Ad. 5

W dalszej części posiedzenia Radny Senior Pan Józef Roszczyk poinformował, że w związku
z koniecznością przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady Gminy, należy powołać Komisję
Skrutacyjną która zajmie się przeprowadzeniem głosowania i liczeniem głosów. Zaproponował, aby
wybrana komisja przeprowadziła także wybory W-ce Przewodniczącego rady Gminy. Zapytał czy
ktoś ma inne propozycje. Propozycji nie zgłoszono. Następnie Radny Józef Roszczyk poinformował,
że wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się jawnie. Zwyczajowo są to trzy osoby, zapytał czy są inne
propozycje co do ilości członków komisji. Propozycji nie było, więc poprosił o przegłosowanie
trzyosobowego składu komisji. Radni zagłosowali jednogłośnie, aby Komisja Skrutacyjna składała się
z 3 osób.
W związku z powyższym poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wiesław Zawiślak zaproponował, kandydatury: radnych Piotra Olszewskiego, Andrzeja
Sworka i Mateusza Zywerta.
Zaproponowani radny wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Ponieważ innych propozycji nie było, Radny Senior poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Następnie poddał pod głosowanie skład członków
Komisji Skrutacyjnej w osobach: Piotr Olszewski, Andrzej Sworek, Mateusz Zywert. W wyniku
głosowania Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie w składzie j.w.
W dalszej kolejności radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Gminy.
Sam zaproponował kandydaturę Radnej Haliny Staszyńskiej motywując swój wybór, wieloletnią pracą
Pani Staszyńskiej w samorządzie gminnym, a także pracą społeczną na rzecz gminy i jej społeczności
lokalnej.
Zgłoszona radna Halina Staszyńska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, Radny Senior poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów na Przewodniczącego Rady. W wyniku głosowania lista została zamknięta.
Następnie ogłosił przerwę, w trakcie której Komisja Skrutacyjna ukonstytuuje się i przygotuje karty
do głosowania na Przewodniczącego Rady.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Sworek odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej na okoliczność wyboru Przewodniczącego Komisji (w załączeniu). Następnie
przedstawił zasady głosowania (w załączeniu). Przypomniał, że głosowanie jest tajnie, w związku z
tym radni obowiązkowo muszą oddać głos w wydzielonym miejscu. Następnie sprawdzono urnę do
głosowania i członek Komisji Skrutacyjnej Mateusz Zywert odczytywał nazwiska z listy obecności
radnych, a każdy z wyczytanych otrzymał kartę do głosowania i oddał głos. Radna Halina Staszyńska
poprosiła o wyłączenie jej z głosowania.
Po głosowaniu Radny Senior ogłosił kolejną przerwę na czas pracy Komisji Skrutacyjnej w celu
ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji z wyboru na
Przewodniczącego Rady Gminy Radnej Haliny Staszyńskiej (protokół i karty do głosowania
w załączeniu).
Następnie Radny Senior odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr 1/1/2014 została podjęta
przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Radny Senior Józef Roszczyk pogratulował Radnej Halinie Staszyńskiej wyboru na
Przewodniczącego Rady i jednocześnie przekazał jej dalsze prowadzenie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska podziękowała radnym za wybór i obdarzenie jej
zaufaniem i powierzenie pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Ze swojej strony obiecała
ciężko pracować na rzecz samorządu i tego samego oczekuje od wszystkich radnych.
Ad. 6

Przewodnicząca Rady przypomniała, że Komisja Skrutacyjna powołana do wyboru
Przewodniczącego Rady przeprowadzi także głosowanie nad wyborem W-ce Przewodniczącego Rady.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów na W-ce Przewodniczącego Rady Gminy. Sama
zaproponowała kandydaturę radnego Mariusz Kuźmicza, który od 8 lat wykonuje mandat radnego,
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w ubiegłej kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, udziela się społecznie i jej zdaniem
jest właściwym kandydatem.
Radna Zdzisława Sikora zaproponowała kandydaturę radnego Andrzeja Sworka.
Radny Andrzej Sworek oświadczył, że nie może kandydować ponieważ jest członkiem Komisji
Skrutacyjnej.
Ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono, Przewodnicząca Rady poprosiła o przegłosowanie
zamknięcia listy kandydatów na W-ce przewodniczącego Rady. W wyniku głosowania lista
jednogłośnie została zamknięta.
Następnie ogłosiła przerwę w obradach na czas przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do
głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Sworek przedstawił zasady głosowania (w
załączeniu). Przypomniał, że głosowanie jest tajnie, w związku z tym radni obowiązkowo muszą
oddać głos w wydzielonym miejscu. Następnie sprawdzono urnę do głosowania i członek Komisji
Skrutacyjnej Piotr Olszewski odczytywał nazwiska z listy obecności radnych, a każdy z wyczytanych
otrzymał kartę do głosowania i oddał głos. Radny Mariusz Kuźmicz poprosił o wyłączenie go
z głosowania.
Po głosowaniu Przewodnicząca Rady ogłosiła kolejną przerwę na czas pracy Komisji Skrutacyjnej
w celu ustalenia wyników głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji z wyboru na W-ce
Przewodniczącego Rady Gminy Radnego Mariusza Kuźmicza (protokół i karty do głosowania
w załączeniu).
Następnie Przewodnicząca rady odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru W-ce
Przewodniczącego Rady Gminy i poddała go pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała Nr
1/2/2014 została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca pogratulowała swojemu Z-cy wyboru i zaprosiła, aby zajął miejsce przy stole
prezydialnym.
Ad. 7

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Alfreda Sakowicz wręczyła zaświadczenie
o wyborze na wójta gminy dla Pana Zbigniewa Wocha, gratulując mu ponownego wyboru.
W dalszej kolejności Pan Zbigniew Woch złożył wobec rady ślubowanie i tym samym objął
obowiązki Wójta Gminy Skąpe.
W krótkiej wypowiedzi Wójt Gminy Zbigniew Woch stwierdził, że fakt wyboru jest dla
niego ogromną satysfakcją i potwierdzeniem, że praca całego samorządu została doceniona przez
mieszkańców gminy. Zdaje sobie sprawę, że teraz przed nim o wiele trudniejsze zadanie, niż wygrana
w wyborach - praca, która jemu przynosi bardzo wiele satysfakcji. Jeśli w ślad za nią idzie
zadowolenie i aprobata mieszkańców Łu jest to sukces. Jest dumny z tego, że mieszkańcy po raz
kolejny oddali na niego głos. To miły gest, a dla niego zobowiązanie wobec wyborców, żeby
pracować nie gorzej, niż w poprzednich kadencjach. Pogratulował wyboru Przewodniczącej Rady, Wce Przewodniczącemu a także wszystkim radnym. Jest przekonany, że rada pod przewodnictwem Pani
Haliny i Pana Mariusza, będzie funkcjonowała w zgodzie, bez konfliktów, bez „napuszczania jednych
na drugich”. Podziękował przedstawicielom samorządu za wysiłek i pracę w minionej kadencji, która
była trudna ale efektywna. Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się też do zagadnień funduszy
europejskich w alokacji 2014-2020, przy podziale których niestety zapomniano o polskiej wsi.
Środków będzie na pewno mniej niż w poprzednim rozdaniu, a potrzeb mieszkańców jest jeszcze
wiele. Ma świadomość, że kadencja będzie trudna, będzie wiele wyzwań, które ma nadzieję wspólnie
z nowo wybranymi radnymi uda się wypełnić. Najważniejszym celem jest spełnienie wyzwań jakie
mieszkańcy stawiają i wytworzenie wśród nich przekonania, że każdy jest tak samo ważny. Poprosił
radnych o wzajemną zgodę i szacunek. Ze swojej strony deklarował gotowość do pracy i obiecał, że
będzie dokładał wszelkich starań, aby układała się ona jak najlepiej. Życzył sobie i radzie, aby w ich
pracy pojawiało się jak najmniej przeszkód, a wytyczone cclc zostały osiągnięte.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska poinformowała, że zgodnie z § 15 Statutu gminy Skąpe Rada
Gminy powołuje komisje stałe:
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1) Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej,
2) Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska,
3) Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych,
4) Komisja Rewizyjna.
Następnie poprosiła radnych, aby deklarowali chęć do pracy w konkretnych stałych Komisjach
Rady Gminy na specjalnie przygotowanych drukach. Przypomniała, także iż radny zgodnie ze
Statutem Gminy może być członkiem najwyżej dwóch komisji. Dodała, że procedura wyboru
członków komisji rewizyjnej jest inna, zostanie przeprowadzona za chwilę. W celu utworzenia
komisji ogłosiła przerwę, podczas której członkowie poszczególnych komisji wybiorą ze swojego
grona Przewodniczących i Zastępców.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady
poprosiła o odczytanie protokołów
poszczególnych komisji stałych z wyborów Przewodniczących i Zastępców.
Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
Agnieszka Żak-Gwizda odczytała protokół z wyboru jej na Przewodniczącą Komisji oraz radnego
Mateusza Zywerta na Z-cę Przewodniczącej.
Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Ewa Kasprzak
odczytała protokół z wyboru jej na Przewodniczącą Komisji oraz radnego Andrzeja Sworka na Z-cę
Przewodniczącej.
Przewodniczący Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych, Mieszkaniowych
i Ochrony Środowiska Krzysztof Szymczak odczytał protokół z wyboru na Przewodniczącego
Komisji oraz radnego Karola Daukszy na Z-cę Przewodniczącego.
Przewodnicząca Rady Gminy Halina Staszyńska odczytała treść projektu uchwały w sprawie
powołania:
- Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej, w skład której wchodzą
radni, zgodnie ze złożoną deklaracją (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała Nr 1/3/2014
w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
~ Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, w skład której
wchodzą radni, zgodnie ze złożoną deklaracją (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała Nr
1/4/2014 w sprawie j w. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- Komisji ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych i Mieszkaniowych, w skład której
wchodzą radni, zgodnie ze złożoną deklaracją (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała Nr
1/5/2014 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zapytała czy powstały kluby radnych, ponieważ
zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej wchodzą
przedstawiciele klubów. Ponieważ kluby się nie zawiązały poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radna Ewa Kasprzak zaproponowała kandydaturę radnego Wiesława Zawiślaka, który zgodził
się na kandydowanie.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku głosowania lista kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Przeprowadzono głosowanie w wyniku
którego Radny Wiesław Zawiślak przy jednym głosie wstrzymującym się został wybrany
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Z-cę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Zawiślak zgłosił kandydaturę radnego Piotra
Olszewskiego, który wyraziła na to zgodę.
Radny Krzysztof Janowicz zgłosił kandydaturę radnej Zdzisławy Sikory.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku głosowania lista kandydatów na Z-cę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Następnie Przeprowadzono głosowania
w wyniku których Radny Piotr Olszewski przy dwóch głosach „wstrzymujących się” i trzech głosach
„przeciw” został wybrany Z-cą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radna Sikora uzyskała w
głosowaniu cztery głosy „za”, dziesięć „przeciw” i jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej.

4

Radny Andrzej Sworek zgłosił kandydaturę radnego Mateusza Zywerta, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku głosowania lista kandydatów na
członka Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Przeprowadzono głosowanie w wyniku którego radny
Mateusz Zywert przy jednym głosie wstrzymującym się został wybrany członkiem Komisji
Rewizyjnej,
Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, W wyniku głosowania uchwała Nr 1/6/2014 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9

Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawach
różnych.
Radny Andrzej Sworek zapytał kiedy będą ustalane godziny sesji oraz komisji. W wielu
gminach praktykuje się godziny popołudniowe, które jego zdaniem będą odpowiedniejsze dla
mieszkańców gminy, chcących wziąć udział w obradach. Poprosił, aby temat został poddany dyskusji
na najbliższym posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca Rady jest zdania, że godziny zwoływania obrad uzależnione są od woli
samych radnych i jest otwarta na dyskusję.
Radny Mateusz Zywert popiera pomysł popołudniowych spotkań.
Radny Piotr Olszewski zauważył, że w ostatniej kadencji z uwagi na sołtysów i mieszkańców
jedna z sesji została zwołana na późniejszą godzinę niż zwyczajowo i nie wpłynęło to na frekwencję
sołtysów ani mieszkańców gminy.
Radna Bożena Szczepańska dodała, że od ośmiu lat regularnie przyjeżdża na sesję i ilekroć
proponowała mieszkańcom udział, nigdy nie było chętnych.
Radny Józef Roszczyk poprosił, aby każdy zastanowił się nad tematem i przedstawił swoją
opinię na najbliższym posiedzeniu komisji.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław Łajeczko pogratulował Wójtowi i radnym wygranych
wyborów, Przewodniczącej Rady wyboru na stanowisko i poprosił radnych o współpracę z sołtysami
na rzecz społeczności lokalnych.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady odczytała gratulacje i życzenia złożone radnym
przez Senatora RP Helenę Hatkę (w załączeniu).
Na zakończenie radnym zostały doręczone projekty uchwały budżetowej Gminy Skąpe na
2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2015-2018.
Więcej tematów w sprawach różnych nie zgłoszono.
Ad. X
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Halina Staszyńska zamknęła
I sesję Rady Gminy Skąpe o godz. 1650

Protokołowała: Ilona Żalisz
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