PROTOKÓŁ Nr 11/2010
z sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 2 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Skąpe Mirosław Olczak otworzył obrady II sesji

Rady Gminy Skąpe. Przywitał wszystkich radnych, Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej Panią Magdalenę Wilczyńską, Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Sekretarza

Gminy Panią Alicję Hoppen-Anyszko oraz Skarbnika Gminy Pana Jarosława Wisza.

Stwierdził, że na stan 15 radnych wszyscy są obecni. Następnie odczytał porządek

posiedzenia, który bez wprowadzania zmian został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:

I.

II.
III.

Otwarcie obrad sesji.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

Zamknięcie obrad.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak poprosił Przewodniczącą

Gminnej Komisji Wyborczej Magdalenę Milczyńską o wręczenie zaświadczenia o wyborze
na Wójta Gminy Skąpe dla Zbigniewa Wocha.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Magdalena Milczyńską odczytała
treść wspomnianego zaświadczenia i wręczyła je nowo wybranemu Wójtowi Zbigniewowi
Wochowi.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Zbigniewa Wocha o złożenie

ślubowania.

Wójt Gminy Zbigniew Woch odczytał treść ślubowania: „Obejmując urząd wójta
gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd

sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy’'
wypowiadając na koniec formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak stwierdził, że zgodnie z art.
29 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Zbigniew Woch objął obowiązki Wójta Gminy

Skąpe.
Następnie w krótkiej wypowiedzi Wójt Gminy Zbigniew Woch stwierdził, że fakt
wyboru jest dla niego ogromną satysfakcją i potwierdzeniem, że praca samorządu została

doceniona przez mieszkańców gminy, ale z drugiej strony jest to ogromne zobowiązanie. Od

dwóch kadencji kompetencje samorządu zmieniły się, gdyż wybór wójta został scedowany na
mieszkańców. Rada Gminy Skąpe umiała odnaleźć się w nowej sytuacji. Ze swojej strony
obiecuje, że w dalszym ciągu będzie dokładał wszelkich starań, aby praca układała się jak

najlepiej. Zaznaczył jednak że Wójt i radni pochodzą z jednego obozu, tym bardziej będą

obserwowani i krytykowani. Następnie dodał, że jest spokojny o nowych samorządowców

i wierzy, że będą jeszcze bardziej aktywni niż w poprzedniej kadencji. Życzył sobie i radzie,
aby w ich pracy pojawiało się jak najmniej przeszkód. Konkludując stwierdził, że wiele

zostało zrobione, aby w gminie Skąpe żyło się lepiej.

Ad. III
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław

Olczak zamknął obrady II sesji Rady Gminy Skąpe.

Przewodniczący Rady

