PROTOKÓŁ Nr I/2010
z obrad I sesji Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się 30 listopada
2010 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na pierwszą sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji 2010-2014, która
rozpoczęła się o godz. 1000, przybyli wszyscy radni (lista obecności – załącznik
nr 1). Ponadto w obradach wzięły udział zaproszone osoby spoza Rady (lista
obecności – załącznik nr 2 i 3).
Na wstępie Pan Mieczysław Klimko jako Przewodniczący Gminnej Komisji
Wyborczej w Krzywczy – przedstawił Protokół z wyborów do Rady Gminy
Krzywcza. Następnie wspólnie z Wójtem Gminy Panem Witoldem Szpytmanem
wręczyli oni zaświadczenia o wyborze na radnego.

Ad.1.
Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny – Pan Józef Opałka.
Nowowybranym radnym złożył gratulacje oraz życzył sukcesów w społecznej
pracy na rzecz gminy.

Ad. 2.
Prowadzący obrady poinformował o obowiązku złożenia uroczystego
ślubowania zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym. W związku z tym odczytał rotę ślubowania o następującej treści:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Po odczytaniu przez prowadzącego obrady roty ślubowania, najmłodszy
wiekiem radny – Pan Marek Bosak – odczytywał w porządku alfabetycznym
nazwiska radnych, którzy powstając wypowiadali formułę „ślubuję”. Ślubowanie
złożyło wszystkich 15 radnych.

Ad. 3.
Na podstawie listy obecności prowadzący stwierdził prawomocność
posiedzenia i przedstawił porządek dzienny obrad.
Porządek dzienny obrad
1. Otwarcie sesji,
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,
3. Stwierdzenie prawomocności obrad,
4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
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5. Złożenie ślubowania przez Wójta – elekta,
6. Sprawy bieżące,
7. Zapytania radnych,
8. Zakończenie obrad,
Wójt Gminy złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu „5. Złożenie
ślubowania przez nowo wybranego Wójta – elekta”. Powodem jest wyjaśnienie
problemu interpretacji przepisów prawa w odniesieniu do terminu złożenia
ślubowania przez nowo wybranego wójta.
Zaproponowana poprawka przyjęta została 14 głosami za przy 1 głosie
wstrzymującym się.
Porządek posiedzenia
jednogłośnie 15 głosami za.

po

zgłoszonych

zmianach

przyjęty

został

Ad. 4.
Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Pan Kazimierz Trojan przedstawił zapisy w Statucie Gminy
Krzywcza odnośnie zasad przeprowadzenia głosowania w wyborach
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono dwie kandydatury Pana Piotra Pękalskiego, którego zgłosił radny Pan
Józef Bajda oraz Pana Wacława Sobola, którego zgłosił radny Pan Wojciech
Sawicki. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Następnie radni postanowili, że Komisja skrutacyjna pracować będzie
w 3-osobowym składzie. W jej skład powołano Panią Agatę Wolarz – jako
Przewodniczącą oraz Pana Marka Bosaka i Pana Stanisława Lewiarza.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania
w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do
głosowania. Po wznowieniu obrad Komisja skrutacyjna przeprowadziła
głosowanie tajne, a następnie jej Przewodnicząca odczytała protokół (załącznik
nr 4).
W wyniku przeprowadzonego głosowania 9 radnych oddało swój głos na
Pana Piotra Pękalskiego a 4 radnych głosowało na Pana Wacława Sobola.
Osoby kandydujące nie brały udziału w tym głosowaniu.
W związku z powyższym Sekretarz Gminy odczytał Uchwałę Nr 1/I/2010
w sprawie wyboru Pana Piotra Pękalskiego na Przewodniczącego Rady Gminy
Krzywcza.
Prowadzący obrady Pan Józef Opałka złożył gratulacje nowowybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy i przekazał mu przewodnictwo obrad.
Pan Piotr Pękalski dziękując za zaufanie zapewnił, że dołoży wszelkich
starań, aby godnie reprezentować Radę Gminy, dobrze pracować na rzecz
mieszkańców.
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Następnie poprosił on o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Krzywcza. Zgłoszono kandydatury Pana Bogusława Krzywińskiego,
którego zgłosiła Radna Pani Agata Wolarz oraz Pana Adama Czarnieckiego,
którego zgłosił Radny Pan Wojciech Sawicki. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę
na kandydowanie.
Radni postanowili, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w tym samym
składzie jak przy wyborach Przewodniczącego Rady Gminy. Wniosek ten został
przyjęty 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania
w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady.
Prowadzący obrady zarządził przerwę w celu przygotowania kart do
głosowania. Po wznowieniu obrad Komisja skrutacyjna przeprowadziła
głosowanie, a następnie jej Przewodnicząca odczytała protokół (załącznik nr 5).
W wyniku przeprowadzonego głosowania 10 radnych oddało swój głos na
Pana Bogusława Krzywińskiego a 3 radnych głosowało na Pana Adama
Czarnieckiego. Osoby kandydujące nie brały udziału w tym głosowaniu.
W związku z powyższym Sekretarz Gminy odczytał Uchwałę Nr 2/I/2010
w sprawie wyboru Pana Bogusława Krzywińskiego na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Krzywcza.
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący
Krzywiński podziękował za wybór.

Rady

Gminy

Pan

Bogusław

Ad. 5, 6.
Następnie zabrał głos Pan Witold Szpytman, który złożył gratulacje
nowowybranym władzom gminy i życzył im owocnej służby na rzecz
społeczeństwa.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował do Przewodniczącego Rady Gminy,
aby sesje Rady Gminy Krzywcza zwoływał nie wcześniej niż na godz. 1000.

Ad. 7.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za przybycie i zamknął
o godz. 1141 I sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Krzywcza, 6 grudnia 2010 r.
Protokołował Mieczysław Klimko

