
 

P R O T O K Ó Ł  Nr I/10 

z  Inauguracyjnej  I Sesji Rady Gminy Gzy, odbytej w dniu 02 grudnia 2010 rok. 

w Świetlicy Wiejskiej w Gzach pod przewodnictwem 

Radnego Seniora  Stefana ZadroŜnego. 

 

Ad. pkt 1. 

Sesję otwarto hymnem państwowym. 

Radny Senior Stefan ZadroŜny – o godz. 9.40 otworzył I Sesję Rady Gminy Gzy. 

Podziękował za  powierzenie mu  tak 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 Monika Sobczyńska wręczyła  radnym zaświadczenia       

o wyborze na radnego Rady Gminy Gzy),  w Sesji uczestniczy 14 radnych.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Powitał wszystkich radnych, sołtysów  i zaproszonych gości. 

Ad. pkt 2.  

Radny Senior S. ZadroŜny – odczytał rotę ślubowania. Zaznaczył, Ŝe kaŜdy z radnych wolę 

złoŜenia ślubowania potwierdza słowem „ślubuję” oraz moŜe dodatkowo wypowiedzieć 

„.formułę „Tak mi dopomóŜ Bóg”.   

Biegała Krzysztof -  jako najmłodszy wiekiem radny wyczytywał z imienia i nazwiska 

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

ślubowania słowem „ślubuję”. Na 14 radnych  ślubowanie z formułą „Tak mi dopomóŜ Bóg” 

złoŜyło 13 radnych.  

Radny Senior S. ZadroŜny - pogratulował radnym i  oświadczył, Ŝe kaŜdy przez złoŜone 

ślubowanie  objął mandat radnego Rady Gminy  Gzy. 

Ad. pkt 3. 

Radny Senior  S. ZadroŜny – odczytał proponowany porządek obrad sesji i  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/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

  c/ przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, 

  d/ przeprowadzenie głosowania (tajnego), 

   e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

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

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

    a/ zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

    b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

    c/ przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

    d/ przeprowadzenie głosowania, 

    e/ podjecie uchwały stwierdzającej wybór. 

7. Interpelacje radnych Rady Gminy. 

8. Wolne wnioski. 

9. Sprawy róŜne. 

10. 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/ 

Radna Emilia Oleksa – zgłosiła na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę radnego 

Pana Leona Pytla.   

Radny Senior S. ZadroŜny – zapytał,  radnego Leona  Pytla, czy wyraŜa zgodę na 

kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy   

Radny Leon Pytel  – poinformował, Ŝe wyraŜa zgodę na kandydowanie. 

Radny Senior  S.  ZadroŜny – zapytał, czy są jeszcze dalsze zgłaszania kandydatów. 

Dalszych zgłoszeń kandydatów nie było. W związku z tym zaproponował przegłosowanie 

zamknięcia listy kandydatów. 
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Na 14 radnych obecnych na sali obrad za zamknięciem listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy głosowało  14 radnych.  

Radny Senior S. ZadroŜny -  stwierdził, Ŝe lista kandydatów została zamknięta. 

  b/ 

Radny Senior S. ZadroŜny -  zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobowej  

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

Komisji. Poprosił o zgłaszanie osób do pracy w Komisji. 

Radni do pracy w Komisji zgłosili następujące osoby:  

1. Radna Jadwiga Koc 

2. Radny Witold Czapliński 

3. Radna Joanna Świderska. 

Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Senior S. ZadroŜny -  zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego 

składu Komisji Skrutacyjnej? 

Do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej radni nie wnieśli uwag. 

Radny Senior S. ZadroŜny -  poddał pod głosowanie proponowany skład Komisji 

Skrutacyjnej. Za proponowanym składem głosowało 14 radnych. Stwierdził, Ŝe Rada Gminy 

powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: 

1. Radny Witold Czapliński       - Przewodniczący Komisji 

2. Radna Jadwiga Koc               - Członek Komisji 

3. Radna  Joanna Świderska      - Członek Komisji.   

 c/ 

Radny Senior S. ZadroŜny - poinformował, Ŝe do projektu Regulaminu głosowania 

otrzymali wszyscy radni wraz z zaproszeniami na Sesję i moŜna   wprowadzać zmiany,  o ile 

radni stwierdzą, Ŝe zmiany takie są konieczne.  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Witold Czapli ński  - zapoznał radnych        

z projektem Regulaminu głosowania wyboru  na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Radny Senior S. ZadroŜny – poddał pod głosowanie projekt Regulaminu głosowania 

wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 
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Na 14 radnych za przyjęciem w/w Regulaminu głosowało 14 radnych.  

Regulamin głosowania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy został przyjęty            

jednogłośnie 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. Radnego Leona Pytla.  

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  radny W. Czapliński  – odczytał protokół               

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

Gzy.  

W wyniku  tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Gzy wybrany został    radny 

Leon Pytel uzyskując bezwzględną ilość głosów w głosowaniu tajnym. 

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach Przewodniczącego 

Rady Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radny Senior S. ZadroŜny – pogratulował radnemu  Panu Leonowi  Pytlowi i Ŝyczył 

owocnej pracy. 

  e/ 

Radny Senior S. ZadroŜny - odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie.  

Na 14 radnych obecnych na sali obrad,  za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.   

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Gzy z dnia 02  grudnia  2010 r.  w sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy została podjęta bezwzględną większością 

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

do niniejszego protokołu. 

Ad. pkt 5 

Radny Senior  S.  ZadroŜny – raz jeszcze pogratulował radnemu Panu Leonowi Pytlowi 

wyboru i poprosił o dalsze prowadzenie obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy  Leon Pytel -  podziękowała wszystkim , którzy głosowali na 

jego kandydaturę i wyraził nadzieję dobrej współpracy. Poinformował, Ŝe obecnie 

przystępujemy do realizacji następnego punktu obrad.  

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel  – wyjaśnił, 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 wiceprzewodniczących. Poinformował, Ŝe w poprzedniej kadencji Rady Gminy 

Gzy był 1 Wiceprzewodniczący.  W związku z tym poprosił, Ŝeby radni wypowiedzieli się ilu 

wiceprzewodniczących będzie w tej kadencji. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za wyborem 1 Wiceprzewodniczącego głosowało        

14 radnych.  

Przewodniczący L. Pytel - stwierdził, Ŝe w tej kadencji Rady będzie 1 Wiceprzewodniczący.  

  a/ 

Przewodniczący L. Pytel – poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić 

zgodę na kandydowanie. 

Radna Jadwiga Koc -  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłosiła kandydata radnego 

Jacka Wiktora Grochowskiego.  

Przewodniczący L. Pytel  – zapytał radnego Jacka Wiktora Grochowskiego,  czy wyraŜa 

zgodę na kandydowanie? 

Radny Jacek Wiktor Grochowski -  wyraził zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący L. Pytel  - poprosił o dalsze zgłoszenia. Nie widząc dalszych zgłoszeń 

zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za zamknięciem listy głosowało 14 radnych. 

Przewodniczący L. Pytel - oświadczył, Ŝe lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 

została zamknięta. 

   b/ 

Przewodniczący L. Pytel  – przypomniał, Ŝe osoba kandydująca nie moŜe wchodzić w skład 

Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponował, Ŝeby była to Komisja Skrutacyjna w składzie dotychczasowym, która została 

powołana do przeprowadzenia głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy.  
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Zapytał, czy osoby te wyraŜają zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej w wyborach na 

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

Przypomniał, Ŝe w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą 3 osoby. Są to: radny Witold 

Czapliński – przewodniczący Komisji , radna Jadwiga Koc – członek Komisji i radna Joanna 

Świderska – członek Komisji. Zapytał, czy ktoś z radnych  ma uwagi do składu Komisji 

Skrutacyjnej? 

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

i poddał pod głosowanie.  

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za proponowanym składem Komisji Skrutacyjnej 

głosowało 14 radnych.   

Przewodniczący L. Pytel  - stwierdził, Ŝe Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do 

przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.  

  c/ 

Przewodniczący L. Pytel  – wyjaśnił,  Ŝe projekt Regulaminu głosowania otrzymali wszyscy 

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

Nie widząc  Ŝadnych zgłoszeń do projektu  Regulaminu, odczytał go  i  zaproponował  jego 

przegłosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za przyjęciem Regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy głosowało 14 radnych.  

Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy został przyjęty 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

    d/ 

Przewodniczący L. Pytel  – poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy                 

i przygotowanie kart do głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali karty do 

głosowania z jednym nazwiskiem: 

1. Radny Jacek Wiktor Grochowski. 

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 radny W. Czapliński - odczytał protokół                  

z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy.  
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W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gzy wybrany został 

radny Jacek Wiktor Grochowski uzyskując minimalną ilość głosów określoną w pkt 3 

protokołu.  

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na                     

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy -  stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący L. Pytel - pogratulował  radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy radnemu Jackowi Wiktorowi Grochowskiemu. 

  e/ 

Przewodniczący L. Pytel – odczytał projekt  uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie. 

Na 14 radnych obecnych na sali obrad za podjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych. 

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Gzy w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy  Gzy została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. pkt 7. 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

Ad. pkt 8. 

W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu. 

Ad. pkt 9.  

Zastępca Wójta Barbara Polańska  - zabierając głos pogratulowała radnym zaufania 

mieszkańców Gminy Gzy,  jakim ich obdarzyli, a radnemu Leonowi Pytel – wyboru na 

Przewodniczącego  Rady Gminy Gzy,  radnemu Panu Jackowi Grochowskiemu – wyboru na 

Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Gzy. 

Wójt Gminy Zbigniew Kołodziejski  -   równieŜ pogratulował  radnym wyboru na radnych 

Gminy Gzy. 

Wiceprzewodniczący Rady  Jacek Grochowski  - podziękował za oddane na jego 

kandydaturę głosy. 

       Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 12.00 zamknął 
Sesję.  
 
Protokołowała:                                                                                              Przewodniczył: 
 
Aneta Sierzan 



 


