
PROTOKÓŁ Nr I/2014
sesji Rady Gminy w Przyrowie

                     odbytej w dniu 27 listopada 20 14 roku

Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Przyrowie o godz. 13-tej w Sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Przyrowie otworzyła najstarsza wiekiem spośród 
nowo wybranych radnych – Pani Maria Wiśniewska. Stwierdziła, że obrady są 
prawomocne, bowiem zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczy 
15 radnych, co stanowi 100 % składu Rady.   
Przedstawiła postanowienie Komisarza wyborczego w Częstochowie wraz 
z załączonym, proponowanym porządkiem obrad (w załączeniu). Odnośnie porządku
obrad wniosła o odwrotną kolejność realizacji punktu 6 i 7 tj. ustalenie dalszego 
porządku obrad po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady. Radni zaakceptowali
ten wniosek jednomyślnie.

ad . 2 . Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Kyć
            wręczyła wybranym w wyborach w dniu  16 listopada 2014 roku radnym  
zaświadczenia o wyborze do pełnienia funkcji i złożyła gratulacje.

ad . 3 . Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Urszula Kyć
            wręczyła wybranemu w wyborach w dniu  16 listopada 2014 roku Wójtowi 
Gminy zaświadczenie o wyborze do pełnienia funkcji i złożyła gratulacje.

ad . 4 . Hymn Państwowy poprzedził akt ślubowania.
            Zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu, radni złożyli ślubowanie.

ad . 5 . Zgodnie z art. 29 a. ustawy o samorządzie gminnym, przed objęciem
            obowiązków przez Wójta Gminy wybranego w wyborach w dniu        
16 listopada 2014 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 . 6 . Ponieważ wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu
            tajnym Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy 
w Komisji Skrutacyjnej.
Radni zgłosili następujące kandydatury :  -  Barbara Wierciochowicz

− Elżbieta Ślęzak
− Wiesław Stanuchiewicz
− Małgorzata Różycka

                           
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Proponowany skład Komisji został przez radnych przyjęty jednomyślnie. 

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia 
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.
- radna Maria Wiśniewska zgłosiła kandydaturę Radnego Rajmunda
  Michalika
Pan Michalik wyraził zgodę na kandydowanie.



Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Przystępując do czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego dla 
dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Pan Wiesław Stanuchiewicz przedstawił zasady głosowania. Następnie 
Komisja przystąpiła do dalszych czynności związanych z przeprowadzeniem 
głosowania.
Po dokonaniu głosowania i ustaleniu jego wyników, Przewodniczący Komisji 
przedstawił Radzie Gminy Protokół stwierdzający, że Przewodniczącym Rady Gminy 
wybrany został Pan Rajmund Michalik (protokół Komisji wraz z kartami do 
głosowania stanowi załącznik do Protokołu).
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała Nr I/1/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) została podj ęta 
jednomy ślnie.
Przewodniczący obrad złożył wybranemu Przewodniczącemu gratulacje i przekazał 
prowadzenie dalszej części obrad.

ad . 7 . Przewodniczący Rady – zaproponował by dalsza część obrad realizowana
            była według następującego porządku obrad:

8. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
9. Powołanie przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
10.Powołanie przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady 

Gminy.
11. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy.
12.Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
13.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14.Komunikaty i wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad.

Do zaproponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Za jego przyjęciem radni głosowali jednomyślnie.

ad . 8 . Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia
            funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy.                                      
Zgłoszone zostały następujące kandydatury :
- Władysław Nowak
- Jacek Wiśniewski
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Jednomyślnie postanowiono, że powołana wcześniej (dla wyboru Przewodniczącego 
Rady) Komisja Skrutacyjna przeprowadzi również wybory Wiceprzewodniczących 
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy, po czym Komisja 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania odzwierciedla 
Protokół Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania).
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali :
- Władysław Nowak 
- Robert Skalski.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.



Uchwała Nr I/2/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) podj ęta została
jednomy ślnie.

ad . 9 . Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu
            Komisji Rewizyjnej.                                      
Zgłoszone zostały następujące kandydatury :
- Jacek Wiśniewski
- Maria Wiśniewska
- Wiesław Stanuchiewicz
- Mirosław Hamerla
- Elżbieta Ślęzak
- Alicja Bożek
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono, a radni jednomyślnie opowiedzieli się za 
zamknięciem listy zgłoszeń.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o przeprowadzenie wyborów członków Komisji
Rewizyjnej w drodze głosowania tajnego.
Za zgłoszonym wnioskiem radni głosowali jednomyślnie.
Ponieważ radny Stanuchiewicz i radna Ślęzak zostali zaproponowani do składu 
Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie w ich miejsce do 
składu Komisji Skrutacyjnej innych osób.
Zgłoszeni zostali: radna Ewa Żmuda i radny Adamus Grzegorz, którzy wyrazili zgodę 
na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.
Radni jednomyślnie zaakceptowali skład Komisji Skrutacyjnej. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania dla 
przeprowadzenia wyboru członków Komisji Rewizyjnej, po czym Komisja przystąpiła 
do przeprowadzenia głosowania. Przebieg głosowania odzwierciedla Protokół 
Komisji (w załączeniu wraz z kartami głosowania).
Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę w obradach, aby członkowie komisji 
mogli ze swego grona dokonać wyboru przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego oraz sekretarza komisji. 
Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/3/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) podj ęta została
13 głosami „Za”, przy 2 głosach „Wstrzymuj ących si ę”.

ad . 10. Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad 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 ukonstytuują się.
Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania
przewodniczących i składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr I/4/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) podj ęta została 
jednomy ślnie.

ad . 11. Wójt Gminy przedstawił Raport o stanie gminy wg. stanu na listopad 2014 -
              Raport stanowi załącznik do Protokołu.
- radny Stanuchiewicz zapytał czy Raport ten zostanie opublikowany i będzie ogólnie
  dostępny ?



Wójt odpowiedział, że Raport opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu.

ad . 12 . Przewodniczący Rady przedstawił i omówił projekt Uchwały w sprawie
              ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
W odniesieniu do projektu uchwały wniosków i uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
Uchwała Nr I/5/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) podj ęta została
13 głosami „Za”, przy 2 głosach „Wstrzymuj ących si ę”.

ad . 13 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
              uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr I/6/2014 w powy ższej sprawie (w zał ączeniu) - w obecno ści 15 
radnych - podj ęta została jednomy ślnie.

ad . 14 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady poinformował o następujących sprawach:
- w ciągu 30 dni od dnia złożenia ślubowania należy złożyć oświadczenia
  majątkowego radnego,
- poprosił o dostarczenie fotografii aby mogły zostać wykonane Legitymacje Radnego
  oraz podanie przez radnych adresów e-mail, które usprawnią prace rady,
- na kolejną sesję należy przygotować plany pracy poszczególnych Komisji Rady
  oraz harmonogram kontroli planowanych do przeprowadzenia przez Komisję
  Rewizyjną

ad . 15 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował
              zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął I sesję Rady Gminy
w Przyrowie.

Protokółowała :


