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P r o t o k ó ł  Nr  I/2018 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy  w  P o c z e s n e j 

w dniu 21 listopada  2018 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

1. Uchwała Nr 1/I/18 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 

2. Uchwała Nr 2/I/18 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 
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Protokół   Nr I/2018 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 21 listopada 2018 roku 

Obrady rozpoczęto 21 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:34 

tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Tadeusz Bajdor 

2. Piotr Brzozowski 

3. Iwona Choła 

4. Bożena Dobosz 

5. Mateusz Kołodziej 

6. Waldemar Kucia 

7. Alicja Łyko 

8. Michał Markowski 

9. Wojciech Opiłka 

10. Agnieszka Pietrzak 

11. Artur Sosna 

12. Halina Synakiewicz 

13. Łukasz Szumera 

14. Anna Wasiak 

15. Danuta Woźniakowska 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 Porządek obrad I Sesji Rady Gminy w  Poczesnej : 

 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji  

    i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Wręczenie Wójtowi zaświadczeń o wyborze. 

4. Złożenie ślubowania przez radnych. 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta. 

6. Ustalenie porządku obrad. 

7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 

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

9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamkniecie sesji. 
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Osoby obecne na I sesji Rady Gminy Poczesna kadencji 2014-2018 wysłuchały hymnu 

państwowego w wykonaniu Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 

 

Ad.1 

Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał Radny Senior Tadeusz Bajdor. 

Po powitaniu nowo wybranych radnych gminy, Wójta gminy, Zastępcy Wójta, Sekretarz 

gminy,Skarbnika gminy, sołtysów, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców stwierdził, 

że obecni na sali radni w/g załączonej listy obecności stanowią quorum, przy którym może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy Poczesna.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie Maria Sałata, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, pogratulowała 

wszystkim radnym wyboru, życzyła spokojnej i rzeczowej pracy. 

Następnie wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. 

 

Ad. 3 

Maria Sałata – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała Wójtowi gminy – 

Krzysztofowi Ujmie powierzenia przez wyborców pełnienia tego zaszczytnego,                               

a jednocześnie odpowiedzialnego urzędu. Życzyła osiągnięć w  pracy zawodowej dla dobra 

gminy i jej mieszkańców, a następnie wręczyła Wójtowi zaświadczenie o wyborze.  

 

Ad. 4 

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na I sesji nowo wybrani radni 

składają ślubowanie. 

 

Prowadzący sesję odczytał rotę ślubowania: 

  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 

i jej mieszkańców po czym radni wyczytani alfabetycznie stojąc,  słowami:  „ ś l u b u j ę”,  

„tak mi dopomóż Bóg”  składali ślubowanie. 

 

Po złożeniu ślubowania prowadzący sesję stwierdził „Rada złożyła ślubowania”. 

 

Ad. 5 

W tym punkcie  Wójt Gminy Poczesna złożył 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. ” 

 

Rada przyjęła ślubowanie Wójta Gminy Poczesna. 
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Głos zabierali: 

- Tadeusz Bajdor pogratulował wyboru i życzył   Wójtowi wszelkiej pomyślności. 

 

Wójtowi złożono gratulację i wręczono kwiaty. 

 

- Wójt gminy  podziękował za powierzenie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Poczesna 

podkreślił, że jest to radość, ale jeszcze większa odpowiedzialność.  

Na tym dyskusje zakończono. 

Następnie wszyscy wspólnie obejrzeli film o Gminie Poczesna 

 

Ad. 6 

Prowadzący obrady radny Tadeusz Bajdor poinformował, że radni otrzymali projekt porządku 

obrad sesji i zapytał, czy radni mają uwagi lub chcą zabrać głos. 

Głosu nikt nie  zabrał 

Radny Senior odczytał proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia porządku obrad..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Tadeusz Bajdor, Piotr Brzozowski, Iwona Choła, Bożena Dobosz, Mateusz Kołodziej, 

Waldemar Kucia, Alicja Łyko, Michał Markowski, Wojciech Opiłka, Agnieszka Pietrzak, 

Artur Sosna, Halina Synakiewicz, Łukasz Szumera, Anna Wasiak, Danuta Woźniakowska 

 

Rada jednogłośnie, przyjęła porządek I Sesji Rady Gminy. 

Wyciąg głosowania imiennego ws. przyjęcia porządku obrad stanowi  załącznik do protokołu. 

Ad. 7 

Prowadzący obrady radny Tadeusz Bajdor zapoznał radnych z programem wyboru oraz 

zasadami głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy. 

Program wyboru przedstawia się następująco:  

1.Przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

2.Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, 

3.Powołanie Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego                                                          

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

4.Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania, 

5.Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

 

Zasady głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy: 

1. Głosowanie jest tajne. 

2. Radni głosują na kartach, które rozda Komisja Skrutacyjna. 

3. Za głosy ważne uznaje się te, na których pozostaje nie skreślone jedno nazwisko. 
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4. Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się bezwzględną większością głosów   w 

obecności, co najmniej połowy składu Rady. 

 

Proponowany regulamin głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy 

przedstawiła Sekretarz gminy – Renata Smędzik. 

 

Proponowany regulamin głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy: 

 

1. Rada Gminy Poczesna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady  spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. 

2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród  radnych na Sesji. 

3.Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnym lub grupie radnych. 

4.Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: „Karta do 

głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Poczesna”   

 Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią Rady Gminy. 

5.Na karcie do głosowania należy pozostawić nie skreślone tylko jedno nazwisko. 

6.W przypadku gdy na karcie do głosowania umieszczone jest tylko jedno nazwisko, 

głosujący pozostawia je nie skreślone w wypadku zgody lub je skreśla gdy kandydatury nie 

akceptuje. 

7.Głosowanie odbywa się przez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej wg. listy 

obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 

wrzuca do niej kartę do głosowania. 

8.Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym „dyskretne” 

oddanie głosu. 

9Wybór Przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

10.Za wybranego uważa się kandydata który uzyskał taką ilość głosów, których liczba 

przewyższa połowę liczby radnych obecnych na sesji i biorących udział w głosowaniu.  

11.W przypadku gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a w głosowaniu żaden z nich 

nie otrzymał wymaganej większości głosów, zgodnie z punktem 10 regulaminu, 

przeprowadza się drugą turę glosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie 

największe ilości głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość  

głosów. 

12.Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale  ilość ta nie   stanowi 

wymaganej większości głosów, o której mowa w punkcie 10    regulaminu, a w następnej 

kolejności dwóch lub więcej kandydatów  otrzymało równą ilość głosów, przeprowadza się 

dodatkowe głosowanie na  tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania o której 

mowa w ust.1. W drugiej turze głosowania bierze udział kandydat, który uzyskał największą   

ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość 

głosów w głosowaniu dodatkowym. 

13.W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia   dwóch tur głosowania, 

przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym   zgłaszaniem kandydatów. 

 

14. Za oddane głosy uznaje się karty: 

 na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami, 
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 całkowicie przekreślone, 

 oraz na których radni nie dokonali żadnych skreśleń przy kilku kandydatach (jest 

to głos bez dokonania wyboru).  

 

15. Z przeprowadzonego głosowania komisja ustala wyniki  głosowania i sporządza protokół. 

 

Radni nie zgłosili uwag do regulaminu. 

Przystąpiono do głosowania  

  

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia regulaminu głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Tadeusz Bajdor, Piotr Brzozowski, Iwona Choła, Bożena Dobosz, Mateusz Kołodziej, 

Waldemar Kucia, Alicja Łyko, Michał Markowski, Wojciech Opiłka, Agnieszka Pietrzak, 

Artur Sosna, Halina Synakiewicz, Łukasz Szumera, Anna Wasiak, Danuta Woźniakowska 

 

W głosowaniu radni przyjęli regulamin głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady 

Gminy  

Wyciąg głosowania imiennego  ws. przyjęcia regulaminu głosowania przy wyborze 

Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna stanowi  załącznik do protokołu. 

 

Następnie prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

 

Głos zabierali: 

- Waldemar Kucia  zgłosił kandydaturę Iwony Choła 

- Iwona Choła wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

 - Łukasz Szumera zgłosił kandydaturę Agnieszki Pietrzak. 

-  Agnieszka Pietrzak wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Prowadzący obrady Tadeusz Bajdor poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy  

w Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania przy wyborze Przewodniczącego 

Rady Gminy . 

 

- Łukasz Szumera zgłosił kandydaturę Mateusza Kołodzieja. 

- Mateusz Kołodziej wyraził zgodę na pracę w komisji. 

 

- Iwona Choła zgłosiła kandydaturę Waldemara Kucia. 

- Waldemar Kucia wyraził zgodę na pracę w komisji. 
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-  Waldemar Kucia   zgłosił kandydaturę Haliny Synakiewicz. 

- Halina Synakiewicz wyraziła zgodę na pracę w komisji. 

 

  Przystąpiono  do głosowania   

 

Głosowano w sprawie: 

powołania składu Komisji Skrutacyjnej.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Tadeusz Bajdor, Piotr Brzozowski, Iwona Choła, Bożena Dobosz, Mateusz Kołodziej, 

Waldemar Kucia, Alicja Łyko, Michał Markowski, Wojciech Opiłka, Agnieszka Pietrzak, 

Artur Sosna, Halina Synakiewicz, Łukasz Szumera, Anna Wasiak, Danuta Woźniakowska 

 

Radni w głosowaniu zatwierdzili skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:   

Waldemar Kucia, Mateusz Kołodziej , Halina Synakiewicz. 

Wyciąg głosowania imiennego ws. powołania składu Komisji Skrutacyjnej stanowi  załącznik 

do protokołu. 

 

Ogłoszono przerwę  1400-1410 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, sporządziła karty do głosowania  

i przeprowadziła akt głosowania tajnego, po czym ogłosiła wyniki zgodnie, z którymi  

na Przewodniczącego Rady Gminy  Poczesna wybrana została Pani Iwona Choła , która 

otrzymała 9 głosów na 15 oddanych głosów. 

 

Pani Agnieszka Pietrzak otrzymała 6 głosów na 15 oddanych. 

Prowadzący obrady radny Tadeusz Bajdor  odczytał  treść uchwały stwierdzającej, wybór  

Przewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 

Zaznaczył, że uchwała  ma jedynie charakter deklaratoryjny tj. stwierdzający dokonany 

wybórw głosowaniu tajnym. 

Podjęto Uchwałę Nr 1/I/18. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Choła  podziękowała za mandat zaufania, którym 

została obdarowana . Zachęcił wszystkich radnych do wspólnej współpracy i zaznaczyła, że w 

jedności siła. Zapewniła, że będzie dążyła do realizacji zamierzonych planów i dalszego 

rozwoju gminy.  

Przewodniczącej Rady Gminy złożono gratulację i wręczono kwiaty. 
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Ad. 8 

Radny Senior Tadeusz Bajdor przekazał Przewodniczącej Rady dalsze prowadzenie sesji. 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Radnemu Seniorowi, za  dotychczasowe 

prowadzenie sesji.   Następnie zaproponowała , aby wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy dokonać na tych samych zasadach jak Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczaca Rady spytała  radnych czy  mają uwagi do tego wniosku. 
Radni nie wnieśli uwag do wniosku 
Przystąpiono  do głosowania  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia regulaminy głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Poczesna.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Tadeusz Bajdor, Piotr Brzozowski, Iwona Choła, Bożena Dobosz, Mateusz Kołodziej, 

Waldemar Kucia, Alicja Łyko, Michał Markowski, Wojciech Opiłka, Agnieszka Pietrzak,     

Artur Sosna, Halina Synakiewicz, Łukasz Szumera, Anna Wasiak, Danuta Woźniakowska 

Wyciąg głosowania imiennego ws. przyjęcia regulaminy głosowania przy wyborze 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczesna stanowi  załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczaca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydtur na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczesna. 

 

Radny Łukasz Szumera zgłosił kandydaturę Agnieszki Pietrzak. 

Radna Agnieszka Pietrzak wyraziła zgodę na kandydowanie 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła  kandydaturę Piotra Brzozowskiego 

Radny Piotr Brzozowski wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Więcej kandydatów nie zgłaszano. 

 

 Ogłoszono przerwę 1438-1448 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, sporządziła karty do głosowania  

i przeprowadziła akt głosowania tajnego, po czym ogłosiła wyniki zgodnie, z którymi  

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Poczesnej wybrany został Pan Piotr Brzozowski, 

która otrzymał 8 głosów na 15 oddanych głosów. 

Pani Agnieszka Pietrzak otrzymała 7 głosów na 15 oddanych głosów. 
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Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

Zaznaczyła , że uchwała ma jedynie charakter deklaratoryjny tj. stwierdzający dokonany 

wybór w  głosowaniu tajnym. 

 

Podjęto uchwałę Nr 2/I/18. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Iwona Choła  złożyła gratulacje i życzyła 

Wiceprzewodniczącemu dużo zdrowia i sił do pracy na tym stanowisku. 

 

Złożono gratulacje oraz wręczono kwiaty Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy . 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Brzozowski podziękował za wybór  

i wyraził nadzieję,  na dobrą współpracę. 

 

Ad. 10 

Głos zabierali: 

- Radny Artrur Sosona poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego Zygmunta Szczechla. 

-  Radny Powiatu Adam Morzyk pogratulował radnym i Wójtowi wyboru i podkreślił, że jest 

to duże wyzwanie. Życzył podejmowania mądrych decyzji i zaprosił do współpracy, która 

służyć będzie rozwojowi gminy Poczesna. 

- Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy również  pogratulowali  Radnemu Powiatu. 

- Radny Łukasz Szumera poinformował, że składa na ręce Przewodniczącej  Rady Gminy 

interpelację. 

-Radny Artur Sosna zgłosił  utworzenie  Klubu Radnych- Przyjazna Gmina Poczesna. 

- Waldemar Kucia zgłosił utworzenie Klubu Radnych – Współpraca i Rozwój. 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  

i ogłosiła, że I Sesję Rady Gminy  Poczesna uważa za zamkniętą. 

 

 

Niniejsza sesja była transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej gminy.                                                 

Płyta CD z nagraniem obrad stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.   

 

 

Protokół sporządziła: 

                                                                                                               Przewodnicząca Rady 

Wioletta Przybylska                                                                                   

                                                                                                                 Iwona Choła 


