
Protokół Nr I/2014

z sesji inauguracyjnej Rady Gminy Masłów,

która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku

Tematyka sesji:

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Masłów.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji  Wyborczej nowo wybranym

radnym zaświadczenia o wyborze.

3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu

wójtowi zaświadczenia o wyborze.

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Masłów.

5. Stwierdzenie prawomocności obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad.

9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

10.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Masłów.

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. 1.

Otwarcie sesji.

Stosownie do art.20 ustęp 2 i 2c ustawy o samorządzie gminnym, w dniu 1 grudnia 2014

roku o godzinie 14.06 posiedzenie VII kadencji Rady Gminy Masłów, otworzył najstarszy

wiekiem radny Zbigniew Bujak.  Radny Senior  przywitał  radnych i  zaproszonych gości,

złożył  gratulacje  z  powodu  wyboru  na  funkcję  radnego,  życząc  sukcesów  i  owocnej

współpracy całej Radzie Gminy.

Ad. 2.

Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym

zaświadczenia o wyborze.

Radny  Senior  poprosił  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji  Wyborczej  o  wręczenie

zaświadczeń o wyborze na funkcję radnego.

Pan Andrzej  Pruchnicki  wręczył  zaświadczenia  o wyborze na funkcję Radnego Gminy

Masłów; na podstawie wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada  2014 r. 
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Ad. 3.

Wręczenie  przez  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji  Wyborczej  nowo  wybranemu

wójtowi zaświadczenia o wyborze. 

Przewodniczący Gminnej  Komisji  Wyborczej  Andrzej  Pruchnicki  wręczył  zaświadczenie

o wyborze na Wójta Gminy Masłów panu Tomaszowi Lato – wybranemu w głosowaniu,

w wyborach powszechnych, w dniu 16 listopada 2014 roku.

Ad. 4.

Ślubowanie radnych.

Radny Senior odczytał  rotę ślubowania. Zgodnie z listą obecności, radni kolejno złożyli

ślubowanie.

Ad. 5.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny Senior poinformował, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych - 100 %, co

jest podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad.

Nie zgłoszono uwag.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie porządek obrad został  przyjęty i  stanowi załącznik

protokołu.

Ad. 7.

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Masłów.

Radny Zbigniew Bujak zapoznał zebranych z procedurą wyborczą poprzez odczytanie

zapisów § 31, 46 i 47 – Statutu Gminy Masłów.

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy

Radna  Małgorzata  Kozubek  zgłosiła  kandydaturę  radnego  Sylwestra  Wojtyny,

uzasadniając swój wybór. Radny Wojtyna wyraził zgodę.

Z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń, radny Senior przystąpił do głosowania nad
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zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy.

W głosowaniu: 15 „za”, jednogłośnie” radni podjęli decyzję o zamknięciu listy.

Radny  Senior  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do  pracy  w  Komisji  Skrutacyjnej,

zaznaczając, że osoby kandydujące na przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących

nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.

Radny Piotr Zegadło zgłosił kandydaturę radnego Roberta Fortuny; radny wyraził zgodę.

Radny Małgorzata Kozubek zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Obary; radny wyraził

zgodę.

Radny Ryszard Filipowicz zgłosił kandydaturę radnego Jana Kamińskiego; radny wyraził

zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Radni, w głosowaniu 15 „za”, jednocześnie podjęli decyzję o zamknięciu listy.

Radny Senior poprosił o ukonstytuowanie się komisji i wskazanie przewodniczącego.

Radny Senior odczytał projekt uchwały.

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

do przeprowadzenia wyborów  – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie

i stanowi załącznik protokołu.

Radny Senior ogłosił 10 – minutową przerwę, w celu przygotowania kart do głosowania

tajnego. 

Po przerwie, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Radni głosowali przez wrzucenie

karty do głosowania do urny, po uprzednim wyczytaniu nazwiska radnego z listy.

Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny z głosami  i  policzeniu kart,  sporządziła  protokół

z wyborów.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej,  radny  Janusz  Obara  odczytał  protokół  Komisji

Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Masłów,

stanowiący załącznik niniejszego protokołu.

Uchwała  Nr  I/2/2014  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  wyboru  Przewodniczącego

Rady  Gminy  Masłów  –  została  przyjęta  w  głosowaniu  tajnym  15  głosami  „za”,

jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 8.

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad.

Radny  Zbigniew Bujak  przekazał  prowadzenie  obrad  Przewodniczącemu  Rady  Gminy

Masłów VII kadencji – panu Sylwestrowi Wojtynie.
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Radny  Sylwester  Wojtyna  podziękował  za  wybór  na  funkcję  Przewodniczącego  Rady

Gminy Masłów i przystąpił do dalszej części porządku obrad.

Ad. 9.

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Wybór  Wiceprzewodniczących  Rady  odbywa  się  zgodnie  z  zapisem  art.19  ustawy

o  samorządzie  gminnym  -  w  głosowaniu  tajnym,  bezwzględną  większością  głosów,

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady oraz zgodnie z § 20 Statutu

Gminy Masłów – Rada wybiera dwóch Wiceprzewodniczących.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur. 

Radny Mirosław Januchta zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pedrycza, przedstawiając

jego dotychczasowe osiągnięcia; radny wyraził zgodę.

Radny  Piotr  Zegadło  zgłosił  kandydaturę  radnej  Małgorzaty  Kozubek,  motywując  ten

wybór; radna wyraziła zgodę.

W związku z  brakiem dalszych zgłoszeń,  dla  formalności  Przewodniczący poddał  pod

głosowanie  wniosek  o  zamknięcie  listy  kandydatów  na  Wiceprzewodniczących  Rady

Gminy.

W głosowaniu 15 „za”, jednogłośnie radni podjęli decyzję o zamknięciu listy.

Przewodniczący Rady ogłosił  10  -   minutową przerwę,  w  celu  przygotowania  kart  do

głosowania tajnego.

Po przerwie, Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. Radni głosowali przez wrzucenie

karty do głosowania do urny, po uprzednim wyczytaniu nazwiska radnego z listy.

Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny z głosami  i  policzeniu kart,  sporządziła  protokół

z wyborów (stanowi załącznik protokołu).

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej,  radny  Janusz  Obara  odczytał  protokół  Komisji

Skrutacyjnej  dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Masłów,

stanowiący załącznik niniejszego protokołu.

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Masłów w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących

Rady Gminy Masłów  – została przyjęta w głosowaniu 15 „za”,  jednogłośnie i  stanowi

załącznik protokołu.

Ad. 10.

Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Masłów.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  iż zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca
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1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), ślubowanie

Wójta  odbywa  się  poprzez  odczytanie  roty  ślubowania  przez  prowadzącego  obrady

i potwierdzenie słowem: ”Ślubuję”; może być z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Pan Tomasz Lato złożył ślubowanie i tym samym objął mandat Wójta Gminy Masłów.

Wójt  Gminy  Tomasz  Lato  złożył  gratulacje  radnym,  podziękował  za  zaufanie,  jakie

otrzymał od  mieszkańców gminy i zadeklarował, że zrobi wszystko, by dobrze kierować

gminą Masłów.

W  imieniu  Rady,  Przewodniczący  złożył  gratulacje,  życząc  owocnej  współpracy

w podejmowaniu słusznych decyzji na rzecz gminy Masłów.

Ad. 11.

Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Po wyczerpaniu tematyki obrad, o godzinie 15.30 Przewodniczący Rady podziękował za

udział w sesji i zamknął I posiedzenie Rady Gminy Masłów.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

Protokolant: /-/ Sylwester Wojtyna

Joanna Synak 
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