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PROTOKÓŁ Nr 1/2018

z I Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Gzy 

odbytej w dniu 22 listopada 2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach

Sesję otwarto hymnem państwowym o godz. 10.10.

Porządek obrad sesji stanowi Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 

2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gzy -  załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1.

Radny senior Piotr Kownacki -  otworzył pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy.

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Wyraził nadzieję, że sesja prowadzona przez 

niego będzie przebiegać sprawnie i w zgodzie z prawem.

Poinformował, że w sesji Rady uczestniczy 15 radnych na 15 ustawowego składu Rady, w związku 

z czym stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności radnych -  stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki - przywitał wszystkich zebranych radnych, sołtysów, przybyłych gości, 

Panią Wójt, Pana Wójta elekta, Pana Zastępcę Wójta oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję.

Lista gości zaproszonych -  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Radna senior P. Kownacki - pogratulował wszystkim radnym uzyskanych głosów i objętych 

mandatów, a Panią Monikę Ewę Sobczyńską - Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach 

poprosił o oficjalne przekazanie zaświadczeń o wyborze.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach Monika Ewa Sobczyńską- wręczyła 

radnym zaświadczenia o wyborze.

Ad. pkt 2.

Radny senior P. Kownacki - odczytał rotę ślubowania: „Wiemy Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 

Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Zaznaczył, że każdy z radnych wolę złożenia ślubowania potwierdza powstaniem i wypowiedzią 

według swojego wyboru słowa „ślubuję” lub zwrotu „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach Monika Ewa Sobczyńską -  wyczytywała 

z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a wyczytywani radni wstawali i potwierdzali wolę 

złożenia ślubowania zwrotem „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” lub słowem „ślubuję”.
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Radny senior P. Kownacki - pogratulował radnym i stwierdził, że składając ślubowanie objęli 

mandat radnego Rady Gminy Gzy.

Ad. pkt 3.

Radny senior P. Kownacki -  poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach Panią 

Monikę Ewę Sobczyńską o wręczenie Panu Cezaremu Andrzejowi Wojciechowskiemu zaświadczenia

0 wyborze Wójta.

Poinformował, że objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy 

ślubowania następującej treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 

urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie może 

być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wójt Gminy Cezary Andrzej Wojciechowski -  złożył ślubowanie z dodaniem zdania „ Tak mi 

dopomóż Bóg”.

Ślubowanie Wójta Gminy -  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wójt Gminy Barbara Polańska -  pogratulowała nowemu wójtowi objęcia stanowiska Wójta Gminy 

Gzy. Podziękowała wszystkim, którzy z nią przez 8 lat pracowali i współpracowali dla dobra małej 

ojczyzny -  Gminy Gzy. Myśli, że nowo wybrany Wójt będzie podtrzymywał tradycje dla poprawy 

życia mieszkańców gminy. A jeśli chodzi o budżet Gminy , to jest w takim stanie, że nie będzie 

problemów z realizacja zobowiązań. Życzyła dobrej współpracy z pracownikami urzędu gminy i z Radą 

Gminy. Natomiast nowo wybranej Radzie poza gratulacjami życzyła owocnych obrad i wszystkiego 

dobrego na okres 5 lat. Myśli, że przez ten okres na pewno dużo się wydarzy dla dobra mieszkańców 

Wójt C. Wojciechowski - podziękował Pani Wójt B. Polańskiej za złożone gratulacje, za miłe słowa

1 przekazanie obowiązków wójta. Swoje podziękowania skierował także w stronę mieszkańców, za 

udzielenie mandatu zaufania, żeby mógł sprawować urząd wójta oraz tym, którzy pomagali i pracowali 

na uzyskanie wyniku. Obiecał, że będzie współpracował, ze wszystkimi radnymi, sołtysami 

i mieszkańcami, dla dobra gminy i jej mieszkańców. Na koniec przemówienia, Pani Wójt dziękując 

za 8 lat pracy na stanowisku Wójta Gminy i 40 lat związanych z urzędem gminy wręczył kwiaty. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym Pani Krystyna 

Machnowska-Stój -  w imieniu dyrektorów szkół z terenu gminy życzyła dużo satysfakcji 

z wykonanej pracy, poczucia dumy i radości oraz wdzięczności osób, z którymi współpracowała, 

służyła pomocą, wiedzą i doświadczeniem, z prośbą o zachowanie dyrektorów szkół w sercu 

i w pamięci.
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Tygodnik Ciechanowski Izabela Koba-Mierzejewska -  w imieniu własnym i wszystkich 

dziennikarzy współpracujących z samorządem gminy podziękowała Pani Wójt za 8-letnią współpracę, 

która układała się dobrze. Podkreśliła, że Pani Wójt odpowiadała na wszystkie pytania, choć nie były 

łatwe. Nadmieniła, że z Panią Wójt spotykały się podczas obrad sesji i na innych wydarzeniach, które 

działy się w gminie Gzy, a także na wydarzeniach powiatowych. Życzyła, żeby Pani Wójt jak najlepiej 

wspominała czas pracy w urzędzie gminy na różnych stanowiskach i jako Wójt Gminy Gzy, aby czas 

który jest przednią był czasem spełnionym , czasem na realizację prac, które były odkładane, żeby był 

to czas dla rodziny, czas satysfakcjonujący.

Wszystkim obecnym na sesji, radnym poprzedniej kadencji, urzędnikom podziękowała za współpracę 

w poprzedniej kadencji na czele z Panem Zastępcą Wójta.

Obecnemu Panu Wójtowi życzyła, żeby praca na rzecz małej ojczyzny, iż czują się po części 

mieszkańcami gminy , iż bywają, przynosiła jak największą satysfakcję i zadowolenie, żeby udało się 

zrealizować zamierzenia, żeby współpraca z radnymi, pracownikami urzędu, dyrektorami jednostek 

organizacyjnych Gminy układała się jak najlepiej i najpomyślniej.

Radnym zaś życzyła, żeby był to czas satysfakcjonujący czas, aby udało się jak najwięcej zrobić dla 

gminy jej mieszkańców.

Kwiaty i życzenia Pani Wójt i nowo wybranemu Panu Wójtowi wręczyli goście przybyli na sesję 

i pracownicy urzędu gminy.

Ad. pkt 4.

Radny Senior P. Kownacki -  przedstawił porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Złożenie ślubowania przez wójta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Następnie zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Radna Joanna Świderska - przypomniała, że zgodnie z Postanowieniem Nr 120/2018 Komisarza 

Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 9 listopada 2018 r. na podstawie art. 20 ust. la ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) po złożeniu ślubowania 

przez radnych Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością
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głosów ustawowego składu rady. W związku z tym zaproponowała rozszerzenie porządku obrad sesji 

o dodatkowe punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gzy, jako 

pkt 7 porządku obrad.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jako pkt 8.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako 

pkt 9.

- Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy byłoby, punktem 10 porządku obrad.

Radny senior P. Kownacki - poinformował, że zgłoszone przez Panią radną propozycje zmian do 

porządku obrad tj. dodania nowych punktów, dotyczących zmiany kolejności punktów radni będą 

musieli przegłosować.

Następnie poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad sesji o pkt „7. Podjęcie uchwały 

w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gzy”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami „za” , przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła bezwzględną większością rozszerzenie 

porządku obrad sesji o pkt 7.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki - poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o pkt „8. Podjęcie 

uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami „za” , przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła bezwzględną większością rozszerzenie 

porządku obrad sesji o pkt 8.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki - poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o pkt „9.Podjęcie 

uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami „za” , przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła bezwzględną większością rozszerzenie 

porządku obrad sesji o pkt 9.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki - po przegłosowaniu rozszerzenia porządku obrad o dodatkowe punkty 

stwierdził, że Rada Gminy przyjęła następujący porządek I Sesji według którego będzie obradowała 

w dniu dzisiejszym:

1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Złożenie ślubowania przez wójta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gzy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. pkt 5.

Radny senior P. Kownacki - poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radny Witold Czapliński - na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłosił radnego Pana Zdzisława 

Kaczorowskiego. Zgłoszoną kandydaturę uzasadnił tym, że Pan Z. Kaczorowski jest radnym 

od 2002 r. i ma opanowany samorząd. Myśli, że w sposób profesjonalny i merytoryczny, sprawnie 

będzie prowadził obrady sesji Rady Gminy.

Radny senior P. Kownacki - zapytał Pana Z. Kaczorowskiego , czy wyraża zgodę na kandydowanie 

na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy.

Radny Zdzisław Kaczorowski -  wyraził zgodę.

Radny senior P. Kownacki - poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów.

Nie widząc dalszych zgłoszeń dla formalności zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za” przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Gminy.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki - zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3-osobowej Komisji 

Skrutacyjnej.

Przypomniał, że osoba kandydująca nie może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny W. Czapliński -  zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radną Panią Joannę Świderską. 

Radna J. Świderska -  zapytana, czy wyraża zgodę, wyraziła zgodę na kandydowanie.

Radna Emilia Oleksa -  zgłosiła na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Pana Pawła Zarembę. 

Radny Paweł Zaremba -  zapytany, wyraził zgodę na kandydowanie do Komisji.
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Radna J. Świderska -  zgłosiła na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Pana Dariusza 

Paradowskiego.

Radny Dariusz Paradowski -  zapytany, czy wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej 

również wyraził taką zgodę.

Radny senior P. Kownacki - zapytał radnych, czy mają uwagi do proponowanego składu Komisji 

Skrutacyjnej?

Uwag do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej nie było.

Radny senior P. Kownacki - zaproponował przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej, aby 

wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach Komisji.

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  15 głosami „za” przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady w składzie:

1. Pani Joanna Świderska

2. Pan Paweł Zaremba

3. Pan Dariusz Paradowski

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Radny Senior P. Kownacki - ogłosił kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

i przygotowania projektu Regulaminu głosowania.

W tym momencie sesję opuściła radna Anna Chojnacka pomniejszając ilość członków Rady biorących 

udział w posiedzeniu do 14 osób.

Radny senior P. Kownacki - po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o zapoznanie radnych z projektem Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

(stosowanego przy zgłoszeniu jednej kandydatury).

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Joanna Świderska - zapoznała radnych z projektem 

Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy .

Uwag do Regulaminu nie zgłoszono.

Radny senior P. Kownacki - poddał pod głosowanie projekt Regulaminu głosowania wyboru radnego 

na Przewodniczącego Rady Gminy (stosowanego przy zgłoszeniu jednej kandydatury).

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za” przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła Regulamin głosowania wyboru radnego na 

Przewodniczącego Rady Gminy (stosowanego przy zgłoszeniu jednej kandydatury) -  który stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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Radny senior P. Kownacki -  poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie 

kart do głosowania.

Członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joanna Świderska -  wyczytywała z listy z imienia 

i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytywani radni podchodzili i wrzucali swoje głosy do 

przygotowanej urny.

Radny senior P. Kownacki - zarządził kilkuminutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił 

o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Joanna Świderska -  po przerwie odczytała protokół 

z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu tajnym w wyborach radnego na Przewodniczącego Rady 

Gminy Gzy.

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach radnego na Przewodniczącego 

Rady Gminy Gzy sporządzony na sesji w dniu 22 listopada 2018 r. -  stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki -  pogratulował radnemu Panu Z. Kaczorowskiemu wybranemu na 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy i życzył owocnej pracy. Odczytał projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i poddał go pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 1/1/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy -  która stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Radny senior P. Kownacki -  złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady i poprosił o dalsze 

prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Zdzisław Kaczorowski -  podziękował radnemu seniorowi P. Kownackiemu 

za dotychczasowe prowadzenie sesji i wybór na Przewodniczącego Rady Gminy. Nie ukrywał, że 

zdawał sobie sprawę z tego, że ma szansę wygrać, ale nie spodziewał się że Państwo radni obdarzą 

go takim zaufaniem. Wyraził nadzieję, że współpraca z Radą i z Panem Wójtem będzie układała się co 

najmniej dobrze i że, po 5-ciu latach będą mieli poczucie dobrze spełnionego obowiązku i nie będą 

żałować, że podjęli trudną decyzję stając do wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych. 

Natomiast teraz muszą się wziąć do pracy i robić swoje. Podziękował również wszystkim, którzy 

głosowali na niego i wszystkim, którzy mu kibicowali.
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Ad. pkt 6.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - przypomniał, że Statut Gminy Gzy przewiduje jednego 

Wiceprzewodniczącego i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Radny W. Czapliński -  zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kandydaturę radnego Pana 

Włodzimierza Kazimierza Żbikowskiego.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał radnego Włodzimierza Kazimierza Żbikowskiego, czy 

wyraża zgodę na kandydowanie .

Radny Włodzimierz Kazimierz Żbikowski - wyraził zgodę.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o dalsze zgłoszenia.

Nie widząc dalszych zgłoszeń zaproponował przegłosowanie zamknięcie listy kandydatów na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zamknęła listę kandydatów na

Wiceprzewodniczącego Rady.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zaproponował powołanie z radnych 3-osobowej Komisji 

Skrutacyjnej.

Radni byli za pozostawieniem tego samego składu Komisji Skrutacyjnej, która została powołana do 

przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie skład poprzedni Komisji Skrutacyjnej do 

przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za” przy 0 głosów 

przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” zaakceptowała Komisję Skrutacyjną do 

przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - ogłosił 5-cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się 

Komisji i przygotowania projektu Regulaminu głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Świderska -  poinformowała , że Regulamin głosowania 

wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jest identyczny jak przy wyborze radnego na 

Przewodniczącego Rady Gminy . W związku z tym zaproponowała nieodczytywanie Regulaminu, 

a jedynie poddanie go pod głosowanie.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru 

radnego na Wiceprzewodniczącego Rady ( stosowanego tylko przy zgłoszeniu tylko 1 kandydatury). 

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz ) głosów „wstrzymujących” przyjęła Regulamin głosowania wyboru na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ( stosowanego tylko przy zgłoszeniu tylko 1 kandydatury) -  

stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  ogłosił 5-minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił 

o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania.

Po przerwie.

Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radną Panią 

Joannę Świderska o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, 

a wyczytywanych radnych o podchodzenie i wrzucanie swoich głosów do przygotowanej urny. 

Następnie ogłosił 5-minutowa przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie 

wyników głosowania.

Po przerwie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

o odczytanie protokołu z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach radnego na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej J. Świderska -  odczytała protokół z wyborów 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach radnego na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Gzy sporządzony na sesji w dniu 22 listopada 2018 r. -  stanowi załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  pogratulował radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Gzy. Następnie przystąpił do odczytania projektu uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 1/2/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy -  która stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 7.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada Gminy 

powołuje 4 stałe Komisje tj. Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Komisję Budżetu 

i Finansów i Komisję Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Radny nie może być 

członkiem nie więcej jak dwóch stałych komisji Rady Gminy, a każdy radny ma prawa i obowiązki 

pracy w stałej Komisji Rady Gminy

Zaproponował następujące składy liczbowe poszczególnych Komisji:

1. Komisja Rewizyjna - 5 osób.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -  5 osób.

3. Komisja Budżetu i Finansów - 8 osób.

4. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  7 osób.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie składy liczbowe komisji stałych.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” ustaliła składy liczbowe poszczególnych Komisji:

1. Komisja Rewizyjna - 5 osób.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -  5 osób.

3. Komisja Budżetu i Finansów - 8 osób.

4. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego -  7 osób.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

1. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  powiedział że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 

przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Gminy 

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Po czym poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków 

Komisji Rewizyjnej.

Radny W. Czapliński -  zgłosił kandydaturę radnego D. Paradowskiego.

Radny P. Kownacki -  zgłosił kandydaturę radnej E. Oleksa.

Radna J. Świderska - zgłosiła kandydaturę radnego Roberta Turka.

Radna E. Oleksa -  zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Pychewicza.

Radna J. Świderska - zgłosiła kandydaturę radnego W. Czaplińskiego.

Radny Włodzimierz Żbikowski -  zgłosił kandydaturę radnego Pawła Zaremby.

Wszyscy zgłoszeni kolejno pytani radni, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji wyrazili zgodę. 

Poinformował, że osoby, które otrzymają najwięcej głosów wejdą w skład Komisji.
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Przewodniczący Z. Kaczorowski -  ogłosił 5-minutową przerwę.

Po przerwie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury radnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania imiennego poszczególni kandydaci otrzymali następujące 

ilości głosów:

1. Dariusz Paradowski -  14 głosów

2. Emilia Oleksa -  14 głosów

3. Robert Turek -  14 głosów

4. Andrzej Grzegorz Pychewicz -  5 głosów

5. Witold Czapliński - 13 głosów

6. Paweł Zaremba -  10 głosów

Głosowanie imienne na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej -  stanowią załącznik 

nr 23 do niniejszego protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący radni:

1. Dariusz Paradowski

2. Emilia Oleksa

3. Robert Turek

4. Witold Czapliński

5. Paweł Zaremba

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu osobowego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna J. Swiderska -  zgłosiła kandydaturę radnego W. Karwacza 

Radny W. Czapliński -  zgłosił kandydaturę radnej J. Świderskiej 

Radna E. Oleksa -  zgłosiła kandydaturę radnego P. Kownackiego

Radna J. Świderska -  zgłosiła kandydaturę radnej Aliny Załoga oraz nieobecnej radnej Anny 

Chojnackiej.

Ustalono, że w związku z tym , że w/w jest w tej chwili nieobecna na sesji., zgodę na pracę w danej 

Komisji powinna wyrazić na piśmie.

Radny A. Pychewicz i radna E. Oleksa -  zgłosili kandydaturę radnego Mateusza Sierzana. 

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zarządził 5-cio minutowa przerwę.
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Po przerwie.

Radna J. Świderska -  wycofała kandydaturę radnej Anny Chojnackiej do składu Komisji Skarg 

i Wniosków.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał poszczególnych kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę 

w /w Komisji.

Pytani kolejno poszczególni kandydaci do Komisji wyrazili zgodę .

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji:

1. Wiesław Karwacz

2. Joanna Świderska

3. Piotr Kownacki

4. Alina Teresa Załoga

5. Mateusz Sierzan

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

3. Komisja Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poinformował, że ma deklaracje radnych o udziale 

w poszczególnych Komisjach. Odczytał propozycje składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów:

1. Andrzej Grzegorz Pychewicz

2. Wisław Świątkowski

3. Dariusz Paradowski

4. Witold Czapliński

5. Alina Teresa Załoga

6. Zdzisław Kaczorowski

7. Wiesław Karwacz

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  ogłosił 5-minutową przerwę.

Następnie poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za” przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących się” przyjęła skład osobowy Komisji Budżetu 

i Finansów:

1. Andrzej Pychewicz

2. Wisław Świątkowski
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3. Dariusz Paradowski

4. Witold Czapliński

5. Alina Teresa Załoga

6. Zdzisław Kaczorowski

7. Wiesław Karwacz

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  wyjaśnił, że Rada Gminy przegłosowała 7- osobowy skład Komisji 

Budżetu i Finansów. Pani Chojnacka wcześniej zadeklarowała ustnie powołania jej w skład Komisji, 

ale obecnie niema jej na posiedzeniu sesji. W związku z tym do w/w dołączy do Komisji po wyrażeniu 

zgody do składu Komisji na następnej sesji Rady Gminy.

4. Komisja Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

Przewodniczący Z. Komisji - poinformował, że po wcześniejszych rozmowach z radnymi i uzyskaniu 

zgody odczyta propozycje radnych do składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego:

1. Emilia Oleksa

2. Mateusz Sierzan

3. Piotr Kownacki

4. Świderska Joanna

5. Paweł Zaremba

6. Robert Turek

7. Włodzimierz Kazimierz Żbikowski

Wszyscy pytani kolejno radni wyrazili zgodę do składu Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa 

Publicznego.

Przewodniczący Z. Kaczorowski - poddał pod głosowanie skład osobowy Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami ‘za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła skład osobowy Komisji Oświaty, Zdrowia 

i Bezpieczeństwa Publicznego w następującym składzie:

1. Emilia Oleksa

2. Mateusz Sierzan

3. Piotr Kownacki

4. Świderska Joanna

5. Paweł Zaremba
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6. Robert Turek

7. Włodzimierz Kazimierz Żbikowski

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie powołania stałych składów 

osobowych stałych komisji Rady Gminy Gzy i poddał pod głosowanie

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 1/3/2018 w sprawie powołania 

składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Gzy -  która stanowi załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.

Radny W. Czapliński -  zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Paradowskiego.

Innych propozycji nie było.

Radny Dariusz Paradowski -  wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie kandydaturę D. Paradowskiego.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” przyjęła kandydaturę radnego D. Paradowskiego. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 1/4/2018 w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -  która stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna J. Świderska -  zgłosiła kandydaturę radnego Wiesława Karwacza.

Radny P. Kownacki -  zgłosił kandydaturę radnej Joanny Świderskiej.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  zapytał kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
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Radny Wiesław Karwacz- wyraził zgodę na kandydowanie.

Radna J. Świderska -  nie wyraziła zgody.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  poddał pod głosowanie kandydaturę Wiesława Karwacza.

przeciwnych oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła kandydaturę W. Karwacza.

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Z. Kaczorowski -  odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami „za”, przy 0 głosów 

„przeciwnych” oraz 0 głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr 1/5/2018 w sprawie powołania 

Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji -  która stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

Głosowanie imienne radnych -  stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Z. Kaczorowski o godz. 13.00 zamknął I Sesję 

Rady Gminy Gzy.

Protokołowała: Przewodniczył:

Rada Gminy w obecności 14 radnych uczestniczących w posiedzeniu -  12 głosami „za” przy 0 głosów

Zotia rszczoiKowska
insp. ds. obsługi organów samorządowych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Zdzisław Kaczorowski


