PROTOKÓŁ Nr 1/2010
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 2 grudnia 2010 r.

I. 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
2010-2014. Przywitał wszystkich radnych, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
Panią Magdalenę Wilczyńską, Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy

Panią Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Gminy Pana Jarosława Wisza, a także obecnych
na sali sołtysów i mieszkańców gminy. Następnie poprosił wszystkich o powstanie do
hymnu państwowego. W dalszej kolejności Radny Pan Józef Roszczyk zwrócił się do
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Pani Magdaleny Wilczyńskiej o wręczenie

zaświadczeń o wyborze na radnego.
Pani Magdalena Wilczyńska wręczyła zaświadczenia o wyborze dla radnych gminy.

II. 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 Pani Ewa Kasprzak, najmłodsza wiekiem radna 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. Stwierdził, iż obecnych na sali jest 15 radnych
w związku z tym obrady I sesji są prawomocne.

III.
a) W dalszej części posiedzenia Radny 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. Pouczył, że w skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić tylko radni, a 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.

Radny Mariusz Kuźmicz zgłosił kandydaturę Radnego Piotra Olszewskiego, który wyraził

zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Stańczak zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Krycha, który wyraził

zgodę na kandydowanie.
Radny Robert Krych zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Stańczaka, który wyraził
zgodę na kandydowanie.

Ponieważ więcej

kandydatów
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Józef Roszczyk poprosił

Radny

o przegłosowanie przez podniesienie ręki zamknięcia listy kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej. W wyniku jednogłośnego głosowania Komisja Skrutacyjna została
jednogłośnie wybrana w składzie j.w.

b) Następnie Radny Józef Roszczyk poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Rady Gminy.
Radny Michał Ligas zaproponował kandydaturę Radnego Mirosława Olczaka. Swoją

propozycję uzasadnił tym, że Pan Olczak jest osobą znaną i od 2 kadencji pełni funkcję

Przewodniczącego Rady w sposób rzetelny i sumienny.

Radny Mirosław Olczak wyraził zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczącego Rady. W wyniku głosowania lista została jednogłośnie zamknięta.
Radny Senior poprosił Panią Alicję Hoppen-Anyszko Sekretarza Gminy o przedstawienie

zasad głosowania w związku z wyborem Przewodniczącego Rady.
c) Pani Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że głosowanie odbędzie się bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w

głosowaniu tajnym. Głosowanie odbędzie się na specjalnie przygotowanych kartach do
głosowania, ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Skąpe. Nieważna jest karta inna niż
w/w lub przedarta. Głos ważny będzie w przypadku postawieniu znaku X w jednej z kratek
przy nazwisku kandydata („za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”), głos nieważny w przypadku

zaznaczenia więcej niż jednego znaku X lub niezaznaczenie żadnej kratki.

Następnie Radny Józef Roszczyk poinformował, że pracami powołanej Komisji
Skrutacyjnej kieruje Przewodniczący w związku z tym, ogłosił przerwę, podczas której

Komisja ukonstytuuje się i przygotuje karty do głosowania na Przewodniczącego Rady.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Olszewski przypomniał, że

głosowanie jest tajnie, w związku z tym radni obowiązkowo muszą oddać głos
w oddzielnym pomieszczeniu, przynależącym do sali posiedzeń. Następnie sprawdzono
urnę do głosowania i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał nazwiska z listy

obecności radnych, a każdy z wyczytanych otrzymał kartę do głosowania i oddał głos.
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 Radnego Mirosława Olczaka (protokół i karty do

głosowania w załączeniu).

d) Radny Józef Roszczyk odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy i poddał ją pod głosowanie, albowiem uchwała ta powinna zostać podjęta w trybie i
na zasadach ogólnych tj. po przeprowadzeniu głosowania jawnego zwykłą większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Głosowanie tajne
przeprowadza się wyłącznie nad kandydaturą (kandydatami), więc ma ściśle personalny

charakter. Natomiast głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały o wyborze danego
kandydata potwierdza jedynie fakt, który powstał wskutek głosowania tajnego i dotyczy

wyłącznie stwierdzenia wyboru, uporządkowania i zakończenia całej procedury. W
wyniku głosowania uchwała został podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Radny Józef Roszczyk

pogratulował Radnemu Mirosławowi Olczakowi wyboru na Przewodniczącego Rady i

jednocześnie przekazał jemu prowadzenie dalszych obrad.

VI.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak podziękował radnym za obdarzenie go zaufanie i
powierzenie po raz kolejny pełnienia tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Dodał, że wierzy,

że dzięki temu że wszyscy radni są z jednej listy, to współpraca będzie sprawna i zgodna, a

gmina jeszcze lepiej będzie się rozwijała. Podziękował także mieszkańcom Niekarzyna za
głosy na niego oddane oraz Pani sołtys Danucie Puszkiel za wsparcie w pracy na rzecz

społeczności lokalnej.

V.
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad jest wszystkim znany, ale

proponuje wprowadzić zmianę polegającą na wykreśleniu punktu VII dotyczącego złożenia

ślubowania przez nowo wybranego wójta, gdyż w myśl przepisów nowo wybrany wójt może
ślubować na sesji zwołanej przez Przewodniczącego Rady nowej kadencji. Ponieważ innych
propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono Przewodniczący Rady poddał pod

głosowanie przyjęcie porządku wraz z zaproponowaną zmianą. W wyniku głosowania

porządek dalszych obrad sesji został jednogłośnie pozytywnie przyjęty i przedstawia się

następująco:
Wybór W-ce Przewodniczącego Rady Gminy:

VI.

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów i ich prezentacja,

c) przeprowadzenie głosowania,
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa

VII.

i Działalności Gospodarczej.
VIII.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

IX.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Porządku Publicznego Spraw
Komunalnych i Mieszkaniowych.

X.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

XI.

Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Skąpe.

Ad. VI
a) Przewodniczący Rady poinformował, że w celu wyboru W-ce Przewodniczącego Rady
Gminy należy powołać Komisję Skrutacyjną, która zajmie się przeprowadzeniem

głosowania i liczeniem głosów. Zaproponował, aby był to ten sam skład Komisji
Skrutacyjnej co przy wyborze Przewodniczącego Rady. Ponieważ innych propozycji nie

było, więc poprosił o przegłosowanie trzyosobowego składu komisji w osobach Radnego

Piotra Olszewskiego, Radnego Roberta Krycha oraz Radnego Andrzeja Stańczaka,

W wyniku głosowania powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie jw.
b) Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na W-ce Przewodniczącego

Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zgłosił kandydaturę Radnego Józefa Roszczyka.

W uzasadnieniu wyjaśnił, że pracowali wspólnie na stanowisku Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego 2 kadencje. Radny Roszczyk jest osobą jak najbardziej

kompetentną, z dużymi znajomościami.

Radny Józef Roszczyk wyraził zgodę na kandydowanie.
Ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono Przewodniczący Rady Mirosław Olczak

poprosił o przegłosowanie przez podniesienie ręki zamknięcia listy kandydatów na W-ce

Przewodniczącego Rady. W wyniku jednogłośnego głosowania lista została zamknięta.

Przewodniczący Rady poprosił Panią Alicję Hoppen-Anyszko Sekretarza Gminy
o przedstawienie zasad głosowania w związku z wyborem W-ce Przewodniczącego

Rady.
Pani Alicja Hoppen-Anyszko poinformowała, że głosowanie odbędzie się w taki sam

sposób jak przy wyborze Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę, podczas której Komisja ukonstytuuje się
i przygotuje karty do głosowania na W-ce Przewodniczącego Rady.

c) Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Piotr Olszewski przypomniał, że

głosowanie jest tajnie, w związku z tym radni obowiązkowo muszą oddać głos
w oddzielnym pomieszczeniu, przynależącym do sali posiedzeń. Następnie sprawdzono
urnę do głosowania i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał nazwiska z listy

obecności radnych, a każdy z wyczytanych otrzymał kartę do głosowania i oddał głos.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił 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 Józefa Roszczyka (protokół i karty do
głosowania w załączeniu).

d) Przewodniczący Rady Mirosław Olczak odczytał treść uchwały w sprawie wyboru W-ce

Przewodniczącego Rady Gminy i poddał ją pod głosowanie, albowiem uchwała ta

powinna zostać podjęta w trybie i na zasadach ogólnych tj. po przeprowadzeniu
głosowania jawnego zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu rady. W wyniku głosowania uchwała został podjęta przy jednym
głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie W-ce Przewodniczący Rady Józef Roszczyk podziękował za obdarzenie go

zaufaniem, i zapewnił, że godnie będzie reprezentował gminę Skąpe.

Ad. VIII, IX, X
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak powiedział, iż zgodnie ze Statutem Gminy
w skład organów Rady wchodzą 3 komisje stałe: Komisja ds. Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Działalności Gospodarczej, Komisja ds. Porządku Publicznego, Spraw Komunalnych

i Mieszkaniowych oraz Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony

Środowiska. Przypomniał, także iż radny zgodnie ze Statutem Gminy może być członkiem
najwyżej dwóch komisji. Następnie poprosił radnych, aby deklarowali chęć do pracy

w konkretnych stałych Komisjach Rady Gminy. W trakcie ogłoszonej przerwy przygotowane

zostały druki deklaracji, na których radni składali podpisy potwierdzające chęć bycia
członkiem danej komisji.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał 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 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 w sprawie jw. 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 w sprawie jw. została jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że komisje ukonstytuują się na oddzielnych

posiedzeniach.

Ad. XI
Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zapytał czy powstały kluby radnych,

ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą
członkowie klubów. Ponieważ kluby radnych się nie zawiązały, przystąpiono do powołania

komisji spośród radnych. Przewodniczący Rady zaproponował, aby zwyczajowo w skład

Komisji Rewizyjnej wchodziły 3 osoby. Przegłosowano jednogłośnie, aby Komisja
Rewizyjna składała się z trzech osób. Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że
zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją do prac w Komisji Rewizyjnej zadeklarowało się

trzech radnych: Radna Ewa Kasprzak, Radny Andrzej Kałużny i Radny Mariusz Kuźmicz.
W dalszej kolejności poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej.

Radny Piotr Olszewski zaproponował kandydaturę Radnego Mariusza Kuźmicza,

który wyraził na to zgodę.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku głosowania lista kandydatów
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Przeprowadzono głosowanie

w wyniku którego Radny Mariusz Kuźmicz przy jednym głosie wstrzymującym się został
wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Z-cę Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kuźmicz zgłosił kandydaturę Radnej

Ewy Kasprzak, która wyraziła na to zgodę.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, w wyniku głosowania lista kandydatów
na Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Przeprowadzono

głosowanie w wyniku którego Radna Ewa Kasprzak przy jednym głosie wstrzymującym się

została wybrana Z-cą Przewodniczącego Komisj i Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej, zgodnie z deklaracją członkostwa (w załączeniu) oraz zgodnie z wyborem
Przewodniczącego i Zastępcy. W wyniku głosowania uchwała w sprawie jw. została

jednogłośnie podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. XI
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął

obrady I sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1145 i zaprosił wszystkich radnych na kolejną sesję,
która odbędzie się tego samego dnia o godz. 1200, a tematem będzie złożenie ślubowania

przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady

