
PROTOKÓŁ Nr IX/2019
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 6 listopada 2019 roku

ad. 1 .  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Przyrowie otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Stępień. Nastąpiło sprawdzenie
listy obecności. Początkowo w obradach uczestniczyło 13 radnych, po chwili do zebranych
dołączyła  radna  Wierciochowicz,  tak  więc  ostatecznie  w  obradach  uczestniczyło  
14  radnych,  co  stanowi  quorum,  wobec  czego  rada  może  obradować  
i podejmować prawomocne uchwały. Pani Przewodnicząca przywitała radnych, Wójta Gminy
oraz Panią Skarbnik, a także obecnych na sali pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

ad . 2 . Przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, ponieważ został on dopiero wyłożony:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór  Komisji  Skrutacyjnej  w celu  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego

w Częstochowie.
4. Podjęcie  Uchwały  w sprawie  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego

w Częstochowie.
5. Komunikaty i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

 
Przewodnicząca  Rady zapytała  czy  do  protokołu  są  jakieś  uwagi  lub  propozycje  zmian.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że na sesji 30 września br. w punkcie 13, było podjęcie
uchwały w celu wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie. Wtedy to również
została  przedstawiona  pozytywna  opinia  o  kandydacie.  Zespół  oceniający,  który  był
powołany przez Radę Gminy stwierdził, że kandydat spełnia wymogi formalne, jak również
powiadomił zebranych o tym, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przedstawił
pozytywną opinię o kandydacie na ławnika. Ławników do sądów okręgowych i rejonowych
wybierają Rady Gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu
tajnym. Aby formalnościom stało się zadość, stąd dzisiejsze obrady.

ad  .  3  . Wybór  Komisji  Skrutacyjnej  w  celu  wyboru  ławników  do  Sądu  Okręgowego  
w Częstochowie.

Przewodnicząca  poprosiła  zebranych  o  zgłoszenie  co  najmniej  trzech  osób  do  Komisji
Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni następujący radni:

 Elżbieta Ślęzak-Zawadzka,
 Wiesław Stanuchiewicz,
 Barbara Wierciochowicz,

którzy  wyrazili  zgodę  na  kandydowanie.  Przewodnicząca  odczytała  proponowany  skład
Komisji Skrutacyjnej, a następnie spytała radnych, czy są za Komisją Skrutacyjną w takim
składzie.  W  wyniku  głosowania  radnych  Komisja  Skrutacyjna  została  wybrana:
14 głosami „za”, przy braku „przeciwnych” i „wstrzymujących się”. Przewodnicząca zaprosiła
członków Komisji do odebrania materiałów i przygotowania kart do głosowania. Następnie
ogłosiła  7-minutową przerwę w obradach.  Po wznowieniu  obrad Przewodnicząca Komisji
Skrutacyjnej przekazała zebranym informację o kartach do głosowania, a także o sposobie



głosowania. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie w trybie tajnym, w którym wzięli
udział  kolejno  wszyscy  radni.  Następnie  Przewodnicząca  Rady  zamknęła  głosowanie
i  ogłosiła  5-minutową  przerwę,  w  celu  policzenia  głosów.  Po  wznowieniu  obrad
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  ustalenia
wyników tajnego głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie
na kadencję 2020-2023, z którego wynika, że zgłoszony kandydat na ławnika – P. Katarzyna
Stanisława  Nabiałek,  w  wyniku  przeprowadzonego  tajnego  głosowania,  w  którym  wzięło
udział 14 radnych, otrzymał następującą ilość głosów:

a) Za wyborem kandydata na ławnika:                    13 głosów,
b) Przeciw wyborowi kandydata na ławnika:             0 głosów,
c) Bez dokonania wyboru (wstrzymujących się):      1 głos.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła,  że kandydat uzyskał więcej głosów  
za wyborem,  niż  przeciw wyborowi  i  został  wybrany na ławnika  do  Sądu  Okręgowego  
w Częstochowie.

ad . 4 . Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
            w  Częstochowie.

Przewodnicząca  Rady  odczytała  treść  Uchwały.  Zgodnie  z  wynikami  tajnego
głosowania Uchwała została podjęta 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”. 

Treść uchwały została zredagowana w sposób dorozumiany i uwzględniający wynik tajnego
głosowania.

ad . 5 .  Komunikaty i wolne wnioski.

Przewodnicząca Rady przypomniała o akcji kresy, podziękowała tym, którzy już wsparli tą
akcję, a także zachęciła pozostałych do przekazania pomocy w terminie do 13 listopada br.
Poinformowała  również,  że  do  Rady  Gminy  wpłynęło  zaproszenie  od  Dyrekcji  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie  dla  radnych,  na Uroczystość  z  okazji  Narodowego
Święta Niepodległości,  które odbędzie się 11 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w kościele  
w Przyrowie.

Wójt  poinformował,  że  w związku  z  przyjętym na  poprzedniej  sesji  Programem budowy
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  Gminie  Przyrów  na  lata  2019-2023,  zostało
zaplanowane na dzień 19 listopada br. spotkanie z osobami zainteresowanymi, czyli tymi,
którzy  złożyli  deklaracje  oraz  z  firmami,  które  zaprezentują  swoje  rozwiązania
technologiczne.  Spotkanie  odbędzie  się  w  Urzędzie  Gminy  o  godz.  16:30.
Radny Stanuchiewicz, w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości
przekazał  radnym oraz  pozostałym zebranym,  karty  pocztowe z  życzeniami  od Dyrekcji,
nauczycieli  oraz  uczniów  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Przyrowie,  przygotowane  
z okazji tego święta.

ad . 6 .  Zakończenie obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym
za uczestnictwo w obradach i zamknęła IX - nadzwyczajną - sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała: Justyna Pelikan



Relacja z obrad dostępna jest na stronie: https://przyrow.sesja.pl


