Nr I-0052(I)2014

P R O T O K Ó Ł Nr I/14
z sesji Rady Gminy Poraj
odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku
w Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21
sala nr 220

Sesję Rady Gminy Poraj otworzył Radny Senior p. Krzysztof Szustak.
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
Protokółu Przewodniczący Senior powitał wszystkich uczestników sesji,
a między innymi:
Panią Janinę Sitek Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju,
Dyrektorów Szkół, Gimnazjów i Przedszkoli, Kierowników jednostek
organizacyjnych i pomocniczych Gminy, Mieszkańców Gminy, Przedstawicieli
prasy, Sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich, nowo wybranych Radnych,
oraz pracowników Urzędu Gminy.
P r z e b i e g o b r a d:
Ad. 1 porządku obrad:

Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej
prawomocności.

Przewodniczący p. Krzysztof Szustak otworzył I inauguracyjną sesję Rady
Gminy Poraj o godzinie 1308.
W oparciu o listę obecności Radnych stwierdził, że w sesji bierze udział 14
Radnych tj. wystarczająca liczba do podejmowania prawomocnych decyzji
i
uchwał – lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.
Nieobecność usprawiedliwił radny p. Andrzej Ludwikowski - przebywa w
sanatorium.
Ad. 2 i 3 porządku obrad:

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Pan K.Szustak poprosił o zabranie głosu p. Janinę Sitek - Przewodnicząca Gminnej
Komisji Wyborczej w Poraju - w celu przedstawienia pisemnej „Informacji
Gminnej Komisji Wyborczej w Poraju w sprawie wyborów radnych i Wójta w
gminie Poraj. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego Protokółu.
Po zakończeniu swojego wystąpienia Przewodnicząca wręczyła wszystkim
Radnym Gminy Poraj i Wójtowi Łukaszowi Stacherze „Zaświadczenia o
wyborze”.
Ad. 4 i 5 porządku obrad:

Złożenie ślubowania przez radnych. Złożenie ślubowania przez Wójta.

Radny Senior poprosił uczestników sesji o powstanie i zgodnie z art. 23a ustawy
o samorządzie gminnym przeprowadził ślubowanie - po odczytaniu roty

wywołani kolejno Radni, wstawali i podnosząc rękę wypowiadali słowo
„ślubuję”.
W oparciu o art. 29a ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz.
594 z późn. zm.) objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia
wobec rady gminy ślubowania.
P. K. Szustak poprosił p. Łukasza Stacherę wybranego na Wójta Gminy Poraj o
powtórzenie roty ślubowania, który powiedział:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców Gminy.”
W dalszej części obrad Wójt Gminy p. Łukasz STACHERA podziękował
wyborcom za okazane zaufanie deklarując pełną współpracę i przyjmował
gratulacje od uczestników sesji.
Ad. 6 porządku obrad:
Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący p. K. Szustak stwierdził, że
Postanowienie
Komisarza
Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku o zwołaniu sesji i
proponowany porządek obrad – zał. nr 4 – Radni oraz jednostki pomocnicze
Gminy otrzymali przed jej terminem.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i
stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poraj.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego
Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących rady Gminy Poraj
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Zaproponowany porządek sesji Radni przyjęli w drodze glosowania
„jednogłośnie”.
Ad. 7 porządku obrad:

Wybór przewodniczącego Rady Gminy Poraj.

Realizując uchwalony porządek obrad, Senior p. K.Szustak przystapił do wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy i zaproponował 3 osobowy skład Komisji
Skrutacyjnej.
Wniosek Radnego Seniora Rada zatwierdziła „jednogłośnie”.

Radni zgłosili spośród siebie członków do Komisji Skrutacyjnej w osobach:
1) SITEK Elżbieta,
2) RZEPKA Katarzyna,
3) OCIEPKA Teresa.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior postawił wniosek formalny i zarządził głosowanie w sprawie:
1) zamknięcia listy kandydatów – Radni przyjęli wniosek 14 głosami „za”,
2) przeprowadzenia przez w/w Komisję tajnego głosowania nad wyborem
Przewodniczącego Rady – wniosek zatwierdzono „jednogłośnie”,
Kontynuując obrady Radni rekomendowali radną
p. Katarzynę
Kaźmierczak i radną p. Zdzisławę Polak na Przewodniczącą Rady Gminy Poraj.
Z uwagi na brak innych zgłoszeń Przewodniczący Senior:
 zamknął listę kandydatów uzyskując poparcie 14 Radnych,
 wyjaśnił zasady tajnego głosowania w oparciu o zapisy ustawy
samorządowej,
 zarządził przeprowadzenie tajnego głosowania przez powołaną Komisję
Skrutacyjną,
 ogłosił 10 minutową przerwę organizacyjną.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Elżbieta Sitek poinformowała o zasadach
tajnego głosowania, po czym Radni wg listy obecności czytanej przez członka
Komisji Skrutacyjnej po oddaniu głosu wrzucali głosy do oddalonej na sali urny.
Komisja Skrutacyjna udała się do innego pomieszczenia celem podsumowania
wyników wyborów, a p. K.Szustak zarządził 5-cio minutową przerwę
w sesji.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół z tajnego głosowania (załącznik nr 5 do Protokółu z sesji), który złożył
na ręce Przewodniczącego obrad wraz z zaklejoną, opisaną i opieczętowaną
kopertą z głosami – zał. nr 6.
Radny Senior odczytał Uchwałę – zał. nr 7 – w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Poraj:
U c h w a ł a Nr 1(I)14
Ad. 8 porządku obrad:

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Poraj prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Przewodniczący obrad złożył p. Katarzynie KAŹMIERCZAK gratulacje wręczając
bukiet kwiatów, poprosił o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym przekazując
jednocześnie dalsze prowadzenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za ogromne zaufanie i wybór
kontynuując uchwalony porządek obrad.
Ad. 9 porządku obrad:

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Poraj

Przechodząc do dalszej części obrad p. K. Kaźmierczak poprosiła o zgłaszanie
kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. Zgłoszono jedną kandydaturę
radnego p. Andrzeja Pawłowskiego.

Radna P. Zdzisława Polak zwróciła się z wnioskiem o zaniechania
głosowania w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata. Przewodnicząca
Rady wyjaśniła, że Wiceprzewodniczącego wybiera się w tajnym głosowaniu i
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym takie głosowanie musi się odbyć.
Przewodnicząca Rady Gminy:
 wnioskowała do Radnych o zamknięcie listy kandydatów - w drodze
głosowania - „za” 14 głosami zgoda Rady,
 poprosiła Kandydata o wyrażenie woli pełnienia tej funkcji – p.
A.Pawłowski wyraził zgodę,
 omówiła zasady tajnego głosowania cytując zapisy ustawy o samorządzie
gminnym,
 poprosiła Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie tajnego głosowania na
osobę Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Po zakończeniu prac Komisja złożyła na ręce p. Przewodniczącej 2 egzemplarze
„Protokółu” i kopertę z głosami (zał. nr 8 i 9 do Protokółu z sesji).
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak odczytała stosowną Uchwałę Rady – zał.
nr 10 i złożyła gratulacje p. Andrzejowi PAWŁOWSKIEMU
Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Poraj:
U c h w a ł a Nr 2(I)14
Ad. 10 porządku obrad:
Wolne wnioski.

W związku z zapisem § 20 pkt. 2 Statutu Gminy Poraj Wójt poprzedniej
kadencji winien złożyć informację o stanie Gminy. Wobec tego Przewodnicząca
Rady p. Katarzyna Kaźmierczak zwróciła się w prośbą do Wójta Gminy o
przedstawienie takiego sprawozdania – załącznik nr 11 do protokołu.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi Wójt Gminy Łukasz Stachera
zapewnił wszystkich o chęci współpracy w dla dobra Gminy Poraj, podziękował
za dotychczasowa pracę o wybranym Radnym życzył udanej kadencji.
Ad. 11 porządku obrad:
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady p. Katarzyna Kaźmierczak podziękowała wszystkim za
udział w obradach i w związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad o
godz. 1440 zamknęła I inauguracyjną sesję RADY Gminy Poraj.
Protokolant
Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Anna Trąbska
Katarzyna KAŹMIERCZAK

