
P R O T O K Ó Ł  Nr I/2006 

z  Inauguracyjnej  I Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku 

w Publicznym Gimnazjum w Gzach pod przewodnictwem 

Radnego Seniora – Pana Stefana ZadroŜnego. 

 

Ad. pkt 1 

Sesję otwarto hymnem państwowym. 

Pan Stefan ZadroŜny - Radny Senior otworzył I sesję Rady Gminy Gzy. Podziękował za  

powierzenie zaszczytnej funkcji. Zapewnił, Ŝe dołoŜy starań aby obrady I Sesji Rady Gminy 

Gzy przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. 

Stwierdził, Ŝe skład Rady wynosi 15 radnych (przed rozpoczęciem sesji Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach – Pani Irena Gerek wręczyła  radnym zaświadczenia       

o wyborze na radnego Rady Gminy Gzy). W sesji uczestniczy 15 radnych  czyli 100%. Lista 

obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Powitał wszystkich radnych, sołtysów  i zaproszonych gości. 

Ad. pkt 2  

Pan Stefan ZadroŜny – odczytał rotę ślubowania. Zaznaczył, Ŝe kaŜdy z radnych wolę 

złoŜenia ślubowania potwierdza słowem „ślubuję” oraz moŜe dodatkowo wypowiedzieć 

„.formułę „Tak mi dopomóŜ Bóg”.   

Pan Mordwiński Mariusz -  jako najmłodszy wiekiem radny wyczytywał z imienia i 

nazwiska radnych  Rady Gminy, a następnie kaŜdy wyczytany  radny potwierdził wolę 

złoŜenia ślubowania słowem „ślubuję”. Na 15 radnych  ślubowanie z formułą „Tak mi 

dopomóŜ Bóg” złoŜyło 14 radnych. 

Pan Stefan ZadroŜny - pogratulował radnym i  oświadczył, Ŝe kaŜdy przez złoŜone 

ślubowanie  objął mandat radnego Rady Gminy  Gzy. 

Ad. pkt 3 

Pan Stefan ZadroŜny – odczytał proponowany porządek obrad sesji, a nastepnie zapytał, czy 

ktoś chce zabrać głos w sprawie  przedstawionego porządku obrad. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Podał pod głosowanie jawne, proponowany porządek obrad sesji:   

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnych. 
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3. Ustalenie porządku obrad.  

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gzy : 

  a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 

  b/ powolanie Komisji Skrutacyjnej, 

  c/ przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, 

  d/ przeprowadzenie głosowania (tajnego), 

   e/ podjęcie uchwały stwierdzajacej wybór. 

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

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

  a/ ustalenie ilości wybieranych Wiceprzewodniczących/ego/, 

  b/ zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczacych/ego/ Rady Gminy, 

  c/ powolanie Komisji Skrutacyjnej, 

 d/ przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących/ego/ Rady Gminy, 

  e/ przeprowadzenie głosowania, 

  f/ podjecie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Powołanie skladu osobowego stałych komisji. 

8. Interpelacje radnych Rady Gminy. 

9. Wolne wnioski. 

10. Sprawy róŜne. 

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.   

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

Ad. pkt 4 

Pan Stefan ZadroŜny – poinformował, Ŝe pkt 1, 2, 3 porządku obrad został zrealizowany        

i obecnie przechodzimy do  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

  a/ 

Pan Wiesław Światkowski  - na Przewodniczącego Rady Gminy zgłosił kandydaturę        

Pani Filipowicz Marianny. W swoim uzasadnieniu stwierdził, Ŝe podoła temu obowiązkowi i 

dobrze będzie prowadziła Radę. Poprosił o przyjęcie tej kandydatury.  

Pan Stefan ZadroŜny – zapytał, Panią Mariannę Filipowicz, czy wyraŜa zgodę na 

kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy   

Pani Marianna Filipowicz – poinformowała, Ŝe wyraŜa zgodę na kandydowanie. 
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Pan Stefan ZadroŜny – zgłosił kandydaturę Pana Leona Pytel. UwaŜa, Ŝe Pan Pytel teŜ 

podoła temu obowiązkowi. 

Pan Leon Pytel – powiedział, Ŝe miło mu jest usłyszeć, Ŝe zgłoszono jego kandydaturę na 

Przewodniczącego Rady Gminy. UwaŜa, Ŝe nie byłby gorszym kandydatem od Pani Marianny 

Filipowicz, która juŜ  reprezentowała Radę jako Przewodniczący Rady Gminy.  Chce, aby w 

tej Radzie w trakcie trwania obecnej kadencji  przez okno zajrzało światło prawdy. Stwierdził, 

Ŝe nie będzie kandydował.   

Pan Stefan ZadroŜny – zapytał, czy są jeszcze dalsze zgłaszanie kandydydatów. Zgłoszeń 

kandydatów nie było. W związku z tym zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy 

kandydatów. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za zamknięciem listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy głosowało  15 radnych. Stwierdził, Ŝe lista kandydatów 

została zamknięta. 

  b/ 

Pan Stefan ZadroŜny -  zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobowej  

Komisji Skrutacyjnej. Przypomiał, Ŝe osoba kandydująca nie moŜe wchodzić w skład 

Komisji. Poprosił o zgłaszenie osób do pracy w Komisji. 

Radni do pracy w Komisji zgłosili następujące osoby:  

1. Pani Frąckiewicz Zofia 

2. Pan Jakubaszek Marian 

3. Pan Malicki Edward. 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Pan ZadroŜny zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji 

Skrutacyjnej? 

Do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej radni nie  wnieśli uwag. 

Pan Stefan ZadroŜny -  poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. 

Za proponowanym składem głosowało 15 radnych. Stwierdził, Ŝe Rada Gminy powołała 

Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: 

1. Pan Malicki Edward       - Przewodniczący Komisji 

2. Pan Marian Jakubaszek  - Członek 

3. Pani Zofia Frąckiewicz   - Członek   
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 c/ 

Pan Stefan ZadroŜny - poinformował, Ŝe do projektu Regulaminu głosowania otrzymali 

wszyscy radni wraz z zaproszeniami na sesję.  MoŜna wprowadzać zmiany o ile radni 

stwierdzą, Ŝe zmiany takie są konieczne.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Pan Edward Malicki   - zapoznał radnych z 

projektem Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pan Stefan ZadroŜny – poddał pod głosowanie projekt Regulaminu głosowania wyboru na 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy  przeprowadzonego na sesji Rady Gminy Gzy w dniu     

27 listopada 2006 roku. Na 15 radnych za przyjęciem w/w Regulaminu głosowało 15 

radnych. Regulamin głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy został 

przyjety              i stanowi załącznik nr  2 do niniejszego protokołu. 

  d/ 

W dalszej części obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i 

przygotowanie kart do głosowania. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do głosowania z jednym nazwiskiem: 

1. Pani Marianna Filipowicz.  

Wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radni, swoje głosy oddawali  

podchodząc i wrzucając karty do głosowania do wcześniej przygotowanej urny. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Edward Malicki – odczytał protokół 

z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy 

Gzy. W wyniku  tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Gzy wybrana została    

Pani Marianna Filipowicz uzyskując bezwzględną ilość głosów w głosowaniu tajnym. 

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Przewodniczącego 

Rady Gminy Gzy  sporządzony na sesji w dniu 27 listopada 2006 r. stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

Pan Stefan ZadroŜny – pogratulował radnej  Pani Marannie Filipowicz i Ŝyczył owcnej 

pracy. 
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  e/ 

Odczytał projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Gzy i poddał pod głosowanie. Na 15 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem uchwały 

głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosów.  

Uchwała Nr I/1/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: stwierdzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością 

głosów w obecności  co najmniej połowy ustawowego skladu Rady i stanowi załącznik nr 4 

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5 

Pan Stefan ZadroŜny – raz jeszcze pogratulował Pani Mariannie Filipowicz wyboru i 

poprosił o dalsze prowadzenie obrad. 

Pani Marianna Filipowicz -  podziękowała wszystkim , którzy głosowali na jej kandydaturę 

i wyraziła nadzieję dobrej współpracy. Powiedziała, Ŝe chce okazać się godna tego wyboru. 

Poinformowała, Ŝe obecnie przystępujemy do realizacji następnego punktu obrad.  

Ad. pkt 6 

   a/ 

Pani Marianna Filipowicz – wyjaśniła, Ŝe ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity  Dz.U. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami )przewiduje od     

1 do 3 wiceprzewodniczacych. Poinformowała, Ŝe w poprzedniej kadencji Rady Gminy Gzy 

był   1 Wiceprzewodniczący.  W związku z tym poprosiła, aby radni wypowiedzieli się ilu 

wiceprzewodniczących będzie w tej kadencji. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za wyborem 1 Wiceprzewodniczacego głosowało        

15 radnych. Stwierdziła, Ŝe w tej kadencji Rady będzie 1 Wiceprzewodniczący. 

  b/ 

Pani Marianna Filipowicz – poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przypomniała, Ŝe zgłoszony kadydat musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie. 

Pan Wiesław Światkowski -  zgłosił kandydaturę na Wiceprzewodniczacego Rady Gminy w 

osobie Pana Leona Pytla.  

Pani Marianna Filipowicz – zapytała Pana Leona Pytla, czy wyraŜa zgodę na 

kandydowanie? 
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Wymieniony radny wyraził zgodę na kandydowanie. Poprosiła o dalsze zgłoszenia. Nie 

widząc dalszych zgłoszeń zaproponowała przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za zamknięciem listy głosowało 15 radnych. 

Oświadczyła, Ŝe lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady została zamknięta. 

   c/ 

Pani Marianna Filipowicz – przypomniała, Ŝe osoba kandydująca nie moŜe wchodzić w 

skład Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowała, aby była to Komisja Skrutacyjna w składzie dotychczasowym, która została 

powołana do przeprowadzenia głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Zapytała, czy osoby te wyraŜają zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej w wyborach na 

Wiceprzewodniczacego Rady Gminy? Zapytane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.  

Przypomniała, Ŝe w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą 3 osoby. Są to: Pan Edward Malicki 

, Pani Zofia Frąckiewicz i Pan Jakubaszek Marian. Zapytała, czy ktoś z radnych  ma uwagi do 

składu Komisji Skrutacyjnej? 

Radni nie zgłosili uwag. Zaproponowała, aby w/w osoby mogły brać udział w pracach 

Komisji i poddała pod głosowanie.  

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za proponowanym składem Komisji Skrutacyjnej 

głosowało 15 radnych.  Stwierdziła, Ŝe Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do 

przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.  

  d/ 

Pani Marianna Filipowcz – wyjaśniła, Ŝe projekt Regulaminu głosowania otrzymali wszyscy 

radni i moŜna w nim wprowadzać zmiany  o ile  stwierdzą, Ŝe takie zmiany są konieczne. 

Zaproponowała, aby odstąpiono  od jego odczytania, gdyŜ jest taki sam jak przy wyborze 

Przewodniczacego Rady. W związku z tym zaproponowała  tylko przegłosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem Regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczacego Rady Gminy głosowało 15 radnych. Regulamin głosowania wyboru 

Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszego protokołu. 
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  e/        

Pani Marianna Filipowicz – poprosiła Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy  i 

przygotowanie kart do głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do 

głosowania z jednym nazwiskiem: 

1. Pan Leon Pytel. 

Wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radni, swoje głosy oddawali 

podchodząc i wrzucając karty do głosowania do wcześniej przygotowanej urny. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Edward Malicki  - odczytał protokół z 

wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. W wyniku tajnego głosowania 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gzy wybrany został Pan Leon Pytel uzyskując 

minimalną ilość głosów określoną w pkt 3 protokołu  

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na                     

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy   sporządzony na sesji w dniu 27 listopada 2006 

roku stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.  

Pan Marianna Filipowicz - pogratulowała  radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Panu Leonowi Pytel. 

Pan Leon Pytel – podziękował za zaufanie, które otrzymał. Zapewnił, Ŝe   postara się ze 

swoich sił pracować godnie i szczerze dla Rady i dobra całej społeczności gminy Gzy. 

  f/ 

Pani Marianna Filipowicz – odczytała projekt  uchwały w sprawie: stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za podjeciem w/w uchwały głosowało 15 radnych. 

Uchwala Nr I/2/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie : stwierdzenia 

wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gminy została podjęta jednogłośnie i stanowi załacznik 

nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 7   

Pani Marianna Filipowicz – poinformowała, Ŝe w poprzednej kadencji Rady Gminy były 

następujące Komisje: 

1. Komisja Rolnictwa i BudŜtu Rady Gminy Gzy – 8 osób 

2. Komisja Oświaty, zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Gzy- 7 osób. 
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3. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gzy – 5 osób. 

Poprosiła o podawanie kandydatur do składu osobowego Komisji Rolnictwa i BudŜetu. 

Pan Wiesław Światkowski – zgłosił następujące osoby: Pan Morwiński Mariusz,                

Pan Pieńkowski Stanisław, Pan Malicki Edward, Pan ZadroŜny Stefan, Pan Pytel Leon              

i Pan Jakubaszek Marian. 

Pani Marianna Filipowicz -  poddała pod głosowanie wniosek, aby w sklad Komisji 

Rolnictwa i BudŜetu wchodziło 8 osób. 

Na 15 radnych obecnych na sali  obrad za 8 osobowym składem w/w Komisji głosowało 15 

radnych. 

Pan Kazmierz śebrowski – zaproponował,  aby w skład tej Komisji weszło jeszcze dwóch 

radnych tj. Pan Kiliś Jan i Pan Paradowski Dariusz.  

Pani Marianna Filipowicz- zapytała, czy wszyscy zgłoszeni radni wyraŜają zgodę do składu 

osobowego Komisji Rolnictwa i BudŜetu?  Do składu osobowego Komisji z  8 zgłoszonych 

radnych, 6  wyraziło zgodę. Zgody nie wyrazili Pan Dariusz Paradowski i Pan Jan Kiliś. 

Pani Sekretarz Gminy – wyjaśniła, Ŝe art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym mówi, Ŝe „radny jest obowiązany brać udział w pracach  Rady Gminy  i jej komisji 

oraz innych  instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany”. 

Odczytała równieŜ § 44  Statutu Gminy , który brzmi „ do zadań Komisji Stałych naleŜy: 

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę oraz  przez członków 

komisji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwały 

Rady, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwały Rady, przyjmowanie i 

rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy w sprawach dzialalności Rady oraz 

urzędów i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji” i § 46 oraz pkt 3 w § 

47 „ kaŜdy radny ma prawa i obowiązki pracy w stałej Komisji Rady” 

Pan Włodzimierz śbikowski – powiedział, Ŝe komisje są dwie.  Teraz opieramy się na 

wyborze radnych  do Komisji Rolnictwa i BudŜetu. Skoro radni nie wyrazili zgody, naleŜy 

sądzić, Ŝe mają wolę pracy w Komisji drugiej. Nie moŜna zarzucać, Ŝe któryś radnych nie 

chce pracować na rzecz gminy. Uznał, Ŝe nikt takiej woli nie wyraził.  

Pani Marianna Filipowicz – zaproponowała, aby radni zgłaszali kandydatów do Komisji 

Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. 
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Pan Mariusz Mordwiński – zgłosił do w/w Komisji następujących kandydatów: 

Pana śebrowskiego Kazimierza, Pana Sierzana Zdzisława, Panią Filipowicz Mariannę, Panią 

Zofię Frackiewicz, i Pana Światkowskiego Wiesława.  

Pan Zdzisław Kaczorowski – do tej Komisji zgłosił radnych: Pana śbikowskiego 

Włodzimierza, Pana Paradowskiego Dariusza, Pana Kilisia Jana  oraz siebie. 

Pani Marianna Filipowicz – zapytała kandydatów, czy wszyscy wyraŜają zgodę do składu 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Pyublicznego? Wszyscy  zgłoszeni kandydaci 

wyrazili zgodę do składu osobowego Komisji. 

Pan Wójt – powiedział, Ŝe uwaŜa, Ŝe nie ma o co się sprzeczać. Do tej pory w Komisji było 

7,  8 osób. Pan Wójt jest zdania, Ŝe jest to niemoŜliwe aby wszyscy byli w jednej komisji. Nie 

chce dzielić na opozycję i koalicję. Chce pracować wspólnie i po tych wyborach nie patrzeć 

gdzie kto jest i skąd się znalazł w tej Radzie. Jest zdania, Ŝe dobrze byłoby aby z 

Samorządowego Porozumienia Rolników było po 2 osoby w jednej i drugiej Komisji. Osoby 

te wiedziałyby co dzieje się w jednej i drugiej Komisji. Natomiast wszystkie decyzje 

podejmuje się na sesji. 

Pani Marianna Filipowicz – przypomiała, Ŝe w poprzedniej kadencji w Komisji Rolnictwa i 

BudŜetu było 8 osób, w Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego było 7 

osób.  

W tej chwili  po rozmowach jest propozycja, aby w Komisji Rolnictwa i BudŜetu było 6 osób, 

natomiast w Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego 9 osób. W związku z 

tym odczytała składy osobowe poszczególnych Komisji : 

Komisja Rolnictwa i BudŜetu: Pan  Mordwiński Mariusz, Pan Pieńkowski Stanisław,             

Pan Malicki Edward, Pan ZadroŜny Stefan, Pan Pytel Leon i Pan Jakubaszek Marian 

Komisja Oświaty Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego: Pan śebrowski Kazimierz,            

Pan Sierzan Zdzisław, Pani Filipowicz Marianna, Pani Frąckiewicz Zofia, Pan Światkowski 

Wiesław, Pan Paradowski Dariusz, Pan  śbikowski Włodzimierz, Pan Zdzisław Kaczorowski  

Pan Kiliś Jan.i  poddała pod głosowanie.  

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem  takiej propozycji głosowało 14 radnych, 

jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Pani Marianna Filipowicz - poprosiła o podawanie kandydatur do składu Komisji 

Rewizyjnej. Poinformowała, Ŝe w poprzedniej kadencji Komisja ta składała się z 5 osób.  
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Zaproponowała, aby w tej kadencji Komisja Rewizyjna składała się z 3 osób i poddała pod 

głosowanie. Na 15 radnych obecnych na sali obrad za wymienioną propozycją głosowało 11 

radnych,         4 radnych wstrzymało się od głosu. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

Pan Kazimierz śebrowski – zgłosił kandydaturę Pana Światkowskiego Wiesława, Pana 

Mordwińskiego Mariusza i Pana Sierzana Zdzisława. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w Komisji.   

Pani Marianna Filipowicz – poddała pod głosowanie skład Komisji Rewizyjnej.  

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za takim składem głosowało  15 radnych. 

Kandydaci do składów poszczególnych Komisji udali się do oddzielnych pomieszczeń w celu 

ukontytuowania się. Po ukontytuowaniu się powiadomili Panią Przewodniczącą Rady. 

Pani Marianna Filipowicz - poinformowała, Ŝe wybory Komisji Rewizyjnej w tym 

momencie są jeszcze niewaŜne, poniewaŜ w Statucie Gminy jest zapis, Ŝe Komisji musi 

składać się z         5 osób, a wybrane zostały tylko 3 osoby.  W związku z tym zapytała , czy 

radni zmieniają Statut Gminy i pozostaną 3 osoby, czy do składu Komisji zostaną dołoŜone 2 

osoby? Podała pod głosowanie dodanie 2 osób do składu Komisji. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za dodaniem 2 osób do składu Komisji Rewizyjnej 

głosowało 15 osób. Poprosiła o zgłaszanie kandydatur. 

Pan Wiesław Światkowski – zgłosił kandydaturę Pana Malickiego Edwarda. 

Pani Zofia Frąckiewicz – zgłosiła kandydaturę Pana Pieńkowskiego Stanisława. 

Pan Leon Pytel – zgłosił – na kandydata do Komisji zgłosił Pana Paradowskiego Dariusza.  

Zapytani, czy wyraŜają zgodę do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Pan Malicki                 

i Pan Pieńkowski wyrazili zgodę. Pan Paradowski podziękował i powiedział, Ŝe nie będzie 

kandydował. 

Pani Marianna Filipowicz – odczytała projekt uchwały w sprawie: ustalenia składów 

osobowych   Komisji Rady Gminy Gzy i poddała pod głosowanie. 

Na 15 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem  wymienionej uchwały  głosowało           

15 radnych .  

Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Gzy z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: ustalenia 

skladów osobowych Komisji Rady Gminy Gzy została podjęta jednogłośnie i stanowi 

załacznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 8 

Radni nie zgłosili interpelacji. 
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Ad. pkt 9  

Pan Wójt – podziękował, za uzyskanie zaufanie na następną kadencję.  Uznał Ŝe 72.8 % 

oddanych głosów wyborców gminy jest  zaufaniemm duŜym. Stwierdził, Ŝe nie jest 

doskonałym człowiekiem i jak kaŜdy ma swoje wady i zalety. Świadczy o tym 27, 2 % 

wyborców, którzy nie oddali głosów na jego kandydaturę i nad tym w tej kadencji naleŜy   

popracować. Pan Wójt chciałby stanąć ponad podziałami  z  wspólnie z wybrana Radą i z 

niedługo wybranymi sołtysami pracować dla rozwoju naszej gminy. Zaznaczył, Ŝe miniona 

kadencja pod względem inwestycji była jedną z lepszych kadencji. UwaŜa, Ŝe ta kadencja nie 

powinna być gorsza, gdyŜ są moŜliwości  aby środki unijne z zewnatrz dla gminy ściągnąć. 

Zadeklarował, Ŝe za zaufanie, którym obdarzyli go wyborcy będzie starał się wspólnie z 

radnymi,  sołtysami i mieszkańcami gminy wspólnie pracować . Stwierdził, Ŝe sam nie zrobi 

nic. Jest zdania, Ŝe jeśli będzie zrozumienie, to krok po kroku będzie moŜna coś realizować. 

Chce spotkać się z mieszkańcami kaŜdej wsi i spisać potrzeby. Uznał, Ŝe trzeba zacząć od 

drobnych  spraw, które są najwaŜniejsze. Jego zdaniem , robi się 2 inwestycje, asfalty, a są 

wsie, Ŝe potrzebne są mostek, droga, przyczepa Ŝwiru. W związku z tym w okresie 

najbliŜszym, w okresie wyborów sołtysów, które w ciągu 6 m-cy naleŜy przeprowadzić chce 

spotkać się z mieszkańcami kaŜdej wsi i w najbliŜszym okresie przez 4 lata realizować. 

Pan Leon Pytel – jeszcze raz wszystkim podziękował za zaufanie. W sposób szczególny 

podziękował poprzez sołtysów mieszkańcom okręgu wyborczego nr 4, gdyŜ mieszkańcy tego 

okręgu obdarzyli go zaufaniem, gdzie zdobył 71 głosów, co jest dla niego zobowiązujące. 

Dodał, Ŝe jest to równieŜ dające bodziec do pracy w Radzie na rzecz nie tylko społeczności 

przez którórą został wybrany, ale społeczności całej gminy. Stwierdził, Ŝe dołoŜy wszelkich 

starań na miarę swoich umiejętności i wiedzy, którą posiada. Będąc Wiceprzewodniczącym 

Rady Gminy Gzy, będzie się równieŜ starał ze wszystkimi spotykać się w miarę czasu i 

moŜliwości, aby rozwiązywać wspólnie  wiele spraw, których jest bardzo duŜo, poniewaŜ 

czas biegnie szybko i  nie moŜemy z nimi zaspać. Chce, aby wszystkim w  gminie Ŝyło się 

lepiej, Ŝeby były lepsze odczucia i  znikły wszelkie konflikty. Zaznaczył, Ŝe upolitycznianie 

na dole nie zawsze jest zdrowe. Jego zdaniem ,  szczebel powiatowy i gminny powinien być 

zminimalizowany do upolitycznienia. Na dole upolitycznienie powinno zejść do konsensusu 

na płaszczyźnie wzajemnego zrozumienia, porozumienia i szacunku. Nie moŜe tak być, aby 

kogoś mocno przebijać.  



- 12 - 

 

Pan Konstanty Wielgolewski – Prezes Polskiego Stronictwa Ludowego -  złoŜył gratulacje 

Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej Rady i  radnym wyraŜając Ŝyczenie, aby wszyscy 

razem wspólnie pracowali dla dobra naszej gminy. Zwracając się do radnych z opozycji 

nawiązał do mninionej kadencji Rady gdzie było 8 i 7. Uznał, Ŝe dzisiaj jest odwrotnie 4 do 

11.  Poprosił, Ŝe jeśli  opozycja będzie miała coś dobrego to dać tym radnym zaistnieć, 

poniewaŜ wszycy zostali wybrani przez mieszkańców naszej gminy gdzie wszyscy  znają się 

nawzajem i nie moŜna się boczyć na wyborców. Nie wie jak będzie za 4 lata. Do swoich 

koleŜanek i kolegów radnych powiedział , Ŝe juŜ dziś trzeba pracować dla siebie  i wyborców. 

Jak będzie za 4 lata, będzie zaleŜało od radnych. Czy potrafią pracować wspólnie dla dobra 

gminy  oceni to społeczeństwo. Jest zdania, Ŝe jeŜeli radni nie będą umieli doprowadzić do 

konsensusu to będzie tylko szarpanina. Raz jeszcze pogratulował wybranym i podziękował 

tym, którzy startowali, a przegrali bardzo niewielką ilością głosów. Zwrócił się do sołtysów, 

aby podziękowania przenieśli do swoich rodzin i dla wyborców i dla nich.  Uznał, Ŝe wybory 

mają to do siebie, Ŝe trzeba umieć wygrać, a tym bardziej przegrać i wyjść z twarzą. Kończąc 

swoje wystąpienie podziękował Panu Wojtowi i Pani Przewodniczącej Rady, Ŝycząc owocnej 

pracy dla dobra naszej gminy. 

Pani Jadwiga Koc – jako wyrazicielka wszystkich sołtysów, złoŜyła  gratulacje Panu 

Wójtowi Ŝycząc wiele sukcesów w dalszej pracy. ZłoŜyła równieŜ gratulacje Pani 

Przewodniczącej Rady. UwaŜa, Ŝe mieszkańcy gminy docenili pracę Pana Wójta i Pani 

Przewodniczącej, która wcześniej była juŜ Przewodniczącą Rady. Pogratulowała wszystkim 

radnym, którzy zostali nowo wybrani. Pogratulowała starym radnym. Stwierdziła, Ŝe 

wychodzi z załoŜenia, Ŝe radni na terenie gminy nie powinni dzielić się na „my” i „wy” tylko 

„jesteśmy wszyscy razem”. UwaŜa, Ŝe w pracy dla dobra gminy wszyscy powiniśmy  się 

scalić i wspólnie pracować bo  jest  to Ojczyzna  niczyja tylko nasza. Kończąc Ŝyczyła 

owocnej pracy i zgody. 

Pan Włodzimierz Salwin – Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych – powiedział, 

Ŝe teŜ chce złoŜyć gratulacje i Ŝyczyć owocnej pracy w spokoju. Uznał, Ŝe reprezentuje tylko 

związki i  nie interesują go Ŝadne partie, ale  ludzie w tych partiach interesują go. Dodał, Ŝe 

moŜe Kółka tak nie istnieją, ale jest pokolenie starsze i Kółka są zarejestrowane, choć nie 

prowadzą Ŝadnej działalności. Stwierdził, Ŝe kiedy spotykał się ze społeczeństwem  nikt nigdy 

o Panu Wójcie   nie mówił źle. Pokazały to wybory.  Uznał, Ŝe były i są odgłosy złe i dobre, 

ale tak było i tak być musi.  
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Jego zdaniem, nie potrzebny jest upór  4 radnymch przeciwko 11, gdyŜ będą to tylko 

zakłócenia w pracy Rady. UwaŜa, Ŝe radni  z Samorządowego Porozumienia Rolników mają 

prawo mówić to co uwaŜają za słuszne, a Rada wszystko rozstrzygnie na sesji. Stwierdził, Ŝe  

będą pracować w jednej Komisji jak wyrazili na to zgodę. W Komisji Oświaty, Zdrowia i 

Bezpieczeństwa Publicznego jest  4 do 5,  a  nie zmieniło to Ŝadnej sytuacji.  śyczył, Ŝeby 

radni pracowali w zgodzie, Ŝeby goście zaproszeni posłuchali i udali się do swoich domów.  

Później tylko niepotrzebne sa komentarze nieporozumienia na sesji. Uznał, Ŝe na wsi partia 

jest potrzebna po to, Ŝeby poprzeć ludzi, którzy siedzą w rządzie   i kłócą się „o stołki” bo 

mają duŜe pieniądze. Radni gminy takich pieniędzy nie mają. Jego zdaniem wszystkie partie 

pracują  dla ludzi „na górze”. UwaŜa, Ŝe obecnie natworzyło się duŜo partii i kaŜda partia 

chce wybrać swojego wójta,  czy radnego, a to skłóca wieś. Dodał, Ŝe młode pokolenie jest 

juŜ  bardziej świadome. MoŜe i dobrze. Czy będzie prowadziło to do dobrego Pan Salwin nie 

wie. Panu Wójtowi i Pani Przewodniczącej Rady Ŝyczył, aby postarali się to wszystko 

„ogarnąć” , aby nie było drastycznych  sytuacji jakie  były nieraz.        

Pan Stanisław Łukasik – Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej           

i Byłych Więźniów Politycznych Koła Gminnego w Gzach – złoŜył, Ŝyczenia radnym.  

Zyczył duŜo zdrowia, nie tylko do końca kadencji. W czasie kiedy on był radnym na początku 

lat 90, jeden radny nie doczekał końca kadencji. śyczył równieŜ rozsądnych, 

dalekowzrocznych i rozwaŜnie przemyślanych obrad. Uznał, Ŝe nie dominują ugrupowania, 

ale człowiek swoją uczciwością i pracą, której to radni się podjęli i na nich liczą wyborcy. 

Stwierdził, Ŝe Publiczna Szkoła Podstawowa,  Publiczne Gimnazjum oraz Hala Sportowa        

w Gzach,  gdzie dzisiaj jesteśmy to dorobek i duma poprzednich kadencji radnych łącznie             

z Panem Wójtem na czele. Podziękował za zaproszenie, Ŝe moŜe brać udział w tak waŜnym      

i historycznym spotkaniu samorządowym pomimo 85 lat Ŝycia.  

Ad. pkt 10      

W sprawach róŜnych nikt nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 11 

Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca  zamknęła I Sesję Rady Gminy 

Gzy. 

Protokołowała: 

Zofia Pszczółkowska    

 


