
PROTOKÓŁ Nr I/02
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 19 listopada 2002 roku

Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 12-tej w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Przyrowie otworzył najstarszy wiekiem spośród nowo wybranych radnych
–  p.  Władysław  Ciepiela  witając  przybyłych  radnych  oraz  mieszkańców  gminy
uczestniczących w obradach.  Stwierdził,  że obrady  są prawomocne bowiem zgodnie  z
załączoną listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi 100 % składu
Rady.

Następnie  Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji  Wyborczej Pani  Jolanta
Wojciechowska  wspólnie  z  członkiem  tejże  Komisji  Panią  Elżbietą  Deska  wręczyły
wybranym w wyborach w dniu 27 października 2002 roku radnym oraz Wójtowi Gminy
zaświadczenia o wyborze do pełnienia tych funkcji i złożyły gratulacje.

Ad . 2 . 
Hymn Państwowy poprzedził akt ślubowania.
Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie.

Ad . 3 . 
Przewodniczący  obrad  –  w związku  z tym, że  radni  otrzymali  projekt  porządku  obrad
łącznie  z  zawiadomieniem  o  sesji  (w  załączeniu)  –  poprosił  o  zgłaszanie  wniosków
dotyczących dalszego porządku obrad.
Wniosków w tym względzie  nie  zgłoszono.  Wobec  powyższego Przewodniczący obrad
poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad. Za jego przyjęciem radni głosowali
jednomyślnie.

Ad . 4 . 
Przewodniczący  obrad  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do  pracy  w  Komisji
Skrutacyjnej.
Radni zgłosili następujące kandydatury : - Boborowski Krzysztof
                                                                 - Miedzińska Bożena
                                                                 - Nowak Władysław
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Proponowany skład Komisji został przez radnych przyjęty jednomyślnie.

Ad . 5 . 
Przewodniczący  obrad  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do  pełnienia  funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy.
– radna Barbara Wierciochowicz zgłosiła kandydaturę radnego Rajmunda Michalika
– radny Ryszard Kolan zgłosił kandydaturę radnego Lecha Pokornego.
Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystępując  do  czynności  związanych  z  przeprowadzeniem  głosowania  tajnego  dla
dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
przedstawiła zasady głosowania.  Następnie  Komisja przystąpiła  do dalszych czynności
związanych z przeprowadzeniem głosowania.
Po odbytym głosowaniu i  ustaleniu jego wyników, Przewodnicząca Komisji przedstawiła
Radzie  protokół  stwierdzający,  że  Przewodniczącym Rady  Gminy  został  wybrany  Pan



Rajmund Michalik ( protokół Komisji stanowi załącznik do Protokółu).
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy.
Uchwała Nr 1/I/02 w powyższej sprawie (w załączeniu) została  podjęta 14 głosami,
przy  1 głosie przeciw.
Przewodniczący  obrad  złożył  wybranemu  Przewodniczącemu  gratulacje  i  przekazał
prowadzenie dalszej części obrad.

Ad . 6 . 
Przewodniczący  Rady  Gminy  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do  pełnienia
funkcji wiceprzewodniczących Rady Gminy. Ze swojej strony zgłosił kandydaturę radnego
Władysława Nowaka.
– radny Władysław Ciepiela zgłosił kandydaturę radnego Roberta Skalskiego.
– radny Rajmund Michalik zgłosił kandydaturę radnego Lecha Pokornego.
Radny Pokorny nie wyraził zgody na kandydowanie do pełnienia tej funkcji.
Pozostali zgłoszeni kandydaci, wyrazili zgodę na kandydowanie.
W  związku  z  kandydowaniem  radnego  Władysława  Nowaka  zaistniała  konieczność
dokonania zmiany w składzie osobowym Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady zaproponował by w skład Komisji wszedł radny Jacek Wiśniewski.
Radny Wiśniewski wyraził zgodę.
Zaproponowany skład Komisji został przez Radę zaakceptowany jednomyślnie.
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  przedstawiła  zasady  głosowania  dla
przeprowadzenia  wyboru  wiceprzewodniczących  Rady  Gminy,  po  czym  Komisja
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania.
Przebieg głosowania odzwierciedla Protokół Komisji (w załączeniu).
Wiceprzewodniczącymi Rady wybrani zostali :
– pan Nowak Władysław     i
– pan Skalski Robert 
Przewodniczący  Rady przedstawił  i  poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Uchwała Nr 2/I/02 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 głosami
przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad . 7 . 
Wójt  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  przedstawił  “  Raport  o  stanie
gminy” według stanu na miesiąc listopad 2002 roku.
W dyskusji nad przedstawionym materiałem głos zabrali :
– radny Ryszard Kolan – przez ile lat będą spłacane aktualnie zaciągnięte kredyty Wójt

odpowiedział,  że ostatnie zobowiązanie wynikające ze spłaty tych kredytów zostanie
spłacone na początku 2007 roku

– radny Kolan – odnośnie organizowanych przetargów – według niego zastanawiające
jest  dlaczego  małe  firmy  i  podmioty  gospodarcze  z  terenu  gminy  nie  wygrywają
przetargów, a tym samym nie mogą dobrze funkcjonować i się rozwijać

Wójt w swojej odpowiedzi wyjaśnił, że specyfikacje przetargu są dostępne dla wszystkich,
są  one  zawsze  przygotowywane  zgodnie  z  przepisami  prawa.  Zadaniem  Wójta  jest
pilnowanie  aby  oferent,  który  zostanie  wybrany  przez  komisję  przetargową  (Wójt  nie
uczestniczy w przetargach),  był  oferentem, który  po pierwsze wykona zadanie  według
potrzeb naszego zamówienia, a po drugie wykona to zamówienie najtaniej.
Wójt dodał ponadto, że wszystkie przetargi  odbyły się zgodnie z prawem i zawsze były
ogłaszane w sposób zwyczajowo przyjęty, oczywiście oprócz tych, które muszą ukazać
się  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  bowiem do  nich  stosuje się  inne,  wymagane
procedury.



– radny  Mirosław  Hamerla  zapytał  czy  jest  przygotowana  dokumentacja  na  budowę
kanalizacji w Zarębicach.

Wójt  odpowiedział,  że  jest  przygotowywany  projekt  techniczny  na  budowę  kanalizacji
również  w kierunku  Zarębic  (w raporcie  zostało  to  przeoczone  i  nieuwzględnione),  ta
inwestycja była zgłaszana do Programu PHARE dwukrotnie, niestety nie udało nam się z
tego źródła pozyskać żadnych środków. Będziemy się o to starać w innych funduszach
np. SAPARD. Jest już także – dodał Wójt – wydane pozwolenie na budowę tej inwestycji.
– radny Władysław Nowak zwrócił się z apelem do radnych, by przy uchwalaniu budżetu

mieli na względzie i głosowali za przyznaniem środków na wybudowanie zadaszeń w
miejscach gdzie dzieci dojeżdżające do szkół oczekują na autobus.

– radna Miedzińska Bożena – poruszyła sprawę świetlicy w Sierakowie – zwróciła się o
zabezpieczenie  w budżecie  środków przynajmniej na opłaty  za  energię  elektryczną.
Zaproponowała  także  rozważenie  możliwości  wyznaczenia  prawnego  opiekuna  dla
świetlic wiejskich np. Żeby świetlice były podporządkowane GOK-owi.

Ad . 8 . 
Zgodnie z art. 29 a. Ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem obowiązków przez
Wójta Gminy wybranego w wyborach w dniu 27 października 2002 roku, Wójt Gminy Pan
Robert  Nowak złożył  wobec Rady Gminy ślubowanie o następującej treści  “Obejmując
urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”,
“Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad . 9 .
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wybór  składu  osobowego  Komisji
Rewizyjnej odbywać się będzie w głosowaniu jawnym. W związku z powyższym poprosił o
zgłaszanie kandydatów do pracy w tej Komisji.
Zgłoszono następujących radnych:  Bożena Miedzińska,  Wiśniewska Maria,  Wiśniewski
Jacek, Kołek Halina, Władysław Ciepiela, Deska Józef.
Przewodniczący Rady przedstawił sposób głosowania i przystąpiono do głosowania nad
poszczególnymi kandydaturami.
Wynik głosowania przedstawia się następująco :
– radna Bożena Miedzińska uzyskała 15 głosów poparcia,
– radna Maria Wiśniewska uzyskała 14 głosów poparcia,
– radnego Wiśniewskiego poparło 15 radnych,
– radna Kołek Halina zyskała poparcie 14 radnych,
– radny Władysław Ciepiela uzyskał 8 głosów poparcia,
– radny Deska Józef zyskał poparcie 10 radnych.
Wobec  powyższego  w  skład  Komisji  Rewizyjnej  wybrani  zostali:  Miedzńska  Bożena,
Wiśniewska Maria, Wiśniewski Jacek, Kołek Halina, Deska Józef.
Przewodniczący  Rady  ogłosił  krótką  przerwę  w  obradach  w  czasie  któej  członkowie
Komisji  Rewizyjnej  udali  się  na  posiedzenie  by  dokonać  ze  swego  grona  wyboru
Przewodniczącego Komisji.
Po przerwie Rada została poinformowana, że na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
wybrana  została  Maria  Wiśniewska,  a  zastępcą  Przewodniczącego  Komisji  wybrana
została radna Bożena Miedzińska.
Przewodniczący  rady  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w sprawie
powołania Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr 3/I/02 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.



Ad . 10 . 
Wójt  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  poinformował  jakie  Komisje
dotychczas funkcjonowały w Radzie. Jednocześnie zasugerował, by – wobec ustawowo
zmniejszonej liczby radnych – ograniczyć liczbę komisji z dotychczasowych 5 do 3 komisji
i przedstawił propozycje w tym względzie.
Propozycja Wójta zyskała akceptację radnych.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  –  wzorem  poprzedniej  kadencji  –
zaproponował, by radni  określili  się (na rozdanych arkuszach) w pracach jakiej komisji
chcą brać udział.
Po  zebraniu  arkuszy  Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowane  składy  komisji,
które zyskały jednomyślną akceptację Rady.
Następnie ogłosił przerwę, w trakcie której poszczególne komisje wybiorą ze swego grona
przewodniczących komisji.
Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania
Przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr 4/I/02 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została jednomyślnie.

Ad . 11 . Komunikaty i wolne wnioski:
Sekretarz Gminy zapoznała radnych z ich prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy
o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady poprosił, by radni wypełnili  i możliwie szybko dostarczyli  do biura
Rady  wypełnione  oświadczenie  (druki  oświadczeń  zostały  radnym  rozdane)  o  stanie
majątkowym.

Ad  .  12  . Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  podziękował
zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął I sesję Rady Gminy w Przyrowie. 

Protokółowała:
Teresa Dymczyk

Przewodniczący
  RADY GMINY

              (-) Rajmund Michalik


