Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 5 grudnia 2014 r.

OA.0002.12.2014.RG

PROTOKÓŁ Nr I/2014
z obrad I sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
28 listopada 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na pierwszą sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji 2014-2018, przybyło
15 radnych (lista obecności – załącznik nr 1). Ponadto w obradach wzięły udział
zaproszone osoby spoza Rady (lista obecności – załącznik nr 2).
Ad.1.
Obrady otworzył o godz. 1006 najstarszy wiekiem radny – Ryszard
Pawłowski i powitał radnych oraz zaproszonych gości. Nowowybranym radnym
złożył gratulacje oraz życzył sukcesów w trudnej społecznej pracy na rzecz
wszystkich mieszkańców gminy.
Ad. 2.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywczy Jan Michalik
wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.
Ad. 3.
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 – Maciej Wanat – odczytywał w porządku alfabetycznym
nazwiska radnych, którzy powstając wypowiadali formułę „ślubuję”. Ślubowanie
złożyło wszystkich 15 radnych, w tym ślubowanie 12 z nich złożyło z dodaniem
zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 4.
Prowadzący obrady oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie
w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Rady Gminy wynoszącego
15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał.
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Następnie Przewodniczący obradom przedstawił zaproponowany porządek
obrad przez Komisarza Wyborczego w Przemyślu Marka Bylińskiego
zwołującego sesję Rady Gminy Krzywcza Postanowieniem Nr 21/2014 z dnia
25 listopada 2014 r.
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie przez aklamację.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Wybór przewodniczącego rady.
6. Zamknięcie sesji.
Ad. 5.
Przystąpiono do wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
Radny Marek Bosak zgłosił kandydaturę radnego Piotra Pytlowanego.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Maciej Wanat zgłosił kandydaturę radnego Zygmunta Sobola.
Zgłoszony kandydat nie wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie Prowadzący obrady zarządził głosowanie w sprawie zamknięcia
listy
kandydatów
na
przewodniczącego
rady
gminy. W
wyniku
przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie wynikiem 15 głosów „za”
postanowili zamknąć listę kandydatów na przewodniczącego rady gminy.
Następnie Prowadzący obrady zaproponował powołanie Komisji
skrutacyjnej w 3-osobowym składzie. W jej skład powołano jednogłośnie
w głosowaniu jawnym wynikiem 15 głosów „za” radnych Marka Bosaka,
Kazimierza Kurasza oraz Marię Pawłowską, którzy wyrazili zgodę na pracę w tej
komisji.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji,
która trwała od godz. 1027 do godz. 1036.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Bosak
przedstawił regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy
Krzywcza przeprowadzonego na sesji w dniu 28 listopada 2014 r.
Regulamin ten został przyjęty jednogłośnie przez radnych wynikiem
15 głosów „za”.
Następnie Prowadzący obrady poprosił kandydata na przewodniczącego
Rady Gminy Krzywcza Piotra Pytlowanego o zaprezentowanie swojej osoby.
Kandydat na przewodniczącego Rady Gminy powiedział, że został
wybrany na radnego z miejscowości Babice, z zawodu jest strażakiem, pracuje
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Przemyślu. Zaznaczył, że jako Przewodniczący Rady Gminy dołoży
wszelkich starań, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i powierzone
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zadania. Ma on nadzieję, że jeżeli zostanie wybrany na Przewodniczącego Rady
Gminy to praca w Radzie Gminy będzie układać się dobrze bez większych
problemów.
Następnie Prowadzący obrady poprosił radnych o zadawanie pytań
kandydatowi. Jednakże, ze względu na brak pytań, sam postanowił zadać
pytanie. Pytał on kandydata na przewodniczącego „Jak ocenia działanie
Regionalnej Izby Obrachunkowej w odniesieniu do gminy Krzywcza i jak
zamierza spełnić wymagania programu postępowania naprawczego gminy
Krzywcza w obecnej kadencji rady gminy i jak zamierza kierować Radą Gminy
obecnej kadencji, żeby te wymagania dotyczące tego programu naprawczego
zostały zrealizowane?
Kandydat na przewodniczącego Rady Gminy Piotr Pytlowany
odpowiedział, że jako nowy radny chciałby zapoznać się z tą problematyką,
ponieważ nie było jeszcze takiej możliwości. Po zapoznaniu się z tą sprawą,
na kolejnej sesji postara się udzielić stosownej odpowiedzi na to pytanie.
Prowadzący obrady Ryszard Pawłowski zdziwił się, że osoba kandydująca
na Przewodniczącego Rady, nie zna realiów gminy Krzywcza. Jego zdaniem,
odpowiedź na to pytanie jest niezadawalająca.
W trakcie prezentacji kandydata na przewodniczącego Rady Gminy
przygotowane zostały karty do głosowania.
Następnie Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po przeprowadzeniu głosowania Prowadzący obrady ogłosił przerwę
w celu ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Gminy Krzywcza, która trwała od godz. 1049 do godz. 1107.
W trakcie przerwy salę obrad opuścił radny Grzegorz Pawłowski, który
wcześniej usprawiedliwił się u Prowadzącego obrady. Od tej chwili obecnych na
sesji było 14 radnych.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Bosak
odczytał protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza (załącznik nr 3).
W wyniku przeprowadzonego głosowania 8 głosów radnych było „za”
wyborem kandydata, a 7 głosów było „przeciw” wyborowi kandydata.
Prowadzący obrady pogratulował Piotrowi Pytlowanemu wyboru
na Przewodniczącego Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Bosak odczytał
projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Piotra Pytlowanego
na Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza.
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Prowadzący obrady przystąpił do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała przyjęta została
wynikiem: 13 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach
„przeciwnych” (Uchwała Nr I/1/2014 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu).
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany podziękował wszystkim
radnym, którzy oddali na niego głos. Następnie poinformował, że kolejna sesja
Rady Gminy Krzywcza będzie zwołana również przez Komisarza Wyborczego
w Przemyślu na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych
wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą.
Wójt Gminy Krzywcza Witold Szpytman pogratulował Piotrowi
Pytlowanemu wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Krzywcza, życząc mu
owocnej pracy.
Ad. 6.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1115 pierwszą
sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

