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P r o t o k ó ł  Nr  I/2014 

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

w dniu 1 grudnia 2014 roku. 

 

Podjęto uchwały: 

 

1. Uchwała Nr 1/I/14 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. Uchwała Nr 2/I/14 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

3. Uchwała Nr 3/I/14 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwała Nr 4/I/14 w sprawie: powołania Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego. 

5. Uchwała Nr 5/I/14 w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 

 i Rekreacji. 

6. Uchwała Nr 6/I/14 w sprawie: powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 
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Protokół   Nr I/2014 

z obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy w Poczesnej w lokalu 

Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 1 grudnia 2014 roku 

w godzinach od 1500 do 1735. 

 

Radnych obecnych w/g listy obecności  14 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych  1  Rafał Dobosz 

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych        0  

 

 Porządek obrad I Sesji Rady Gminy w  Poczesnej : 

 
Hymn państwowy 
 

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. Ustalenie trybu wyboru komisji stałych rady i podjęcie stosownych uchwał  

w sprawie: 

1. powołania Komisji Rewizyjnej 

2.  powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

3. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

4. powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 

11. Wolne wnioski. 

12. 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,  

a następnie obejrzały film promujący gminę Poczesna. 

 

Ad.1 

Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał radny senior Marian Kołodziej. 

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

Sekretarz gminy, sołtysów, zaproszonych osób 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 - na 

stan rady 15, obecnych jest 14 radnych.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie Grażyna Jachura, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, 

pogratulowała wszystkim radnym wyboru, życzyła spokojnej i rzeczowej pracy, aby 

po 4 latach osiągnęli satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku wobec wyborców, 

by mieli oni możliwość pozytywnej oceny ich dokonań. 

Następnie wraz Zastępcą Panią Wioletą Szewczyk wręczyła radnym zaświadczenia 

o wyborze. 

 

Ad. 3 

Grażyna Jachura – 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 wraz Zastępcą Panią 

Wioletą Szewczyk 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   ś l u b u j ę  

    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”. 
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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. 

 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej pogratulował wyboru i życzył by Wójt wraz z radnymi dążył do 

tego, by gmina rozwijała się tak, jak to było w minionych dwóch kadencjach. 

 

- Leszek Klimek pogratulował Wójtowi i radnym, życzył by przez swoje decyzje nadal 

prowadzili tak dobrą politykę inwestycyjną, gdyż służy ona całemu społeczeństwu 

gminy. Podziękował za bardzo dobrą współpracę z bankiem i wyraził nadzieję że 

będzie ona nadal się tak układała. 

 

Życzenia i kwiaty składały dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej,  delegacje: pracowników 

Urzędu Gminy,  dyrektorów placówek oświatowych, Polskiego Stronnictwa 

Ludowego,  

 

- Wójt gminy  podziękował za powierzenie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy 

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

W minionych dwóch kadencjach wraz z Radą Gminy Poczesna zrobiliśmy wiele, 

postawiliśmy gminę Poczesna na poczesnym miejscu, pozyskaliśmy dużo środków 

zewnętrznych. Ten kierunek jest odważny,  odpowiedzialny i będzie, przy współpracy 

z samorządem kontynuowany, by ludzie chcieli tutaj osiedlać się i inwestować.  

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 6 

Prowadzący obrady radny Marian Kołodziej powiedział, że radni otrzymali projekt 

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

 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad polegającą na 

wprowadzeniu do porządku obrad jako punktu 10 - Ustalenie trybu wyboru komisji 

stałych rady i podjęcie stosownych uchwał w sprawie: 

1. powołania Komisji Rewizyjnej 

2.  powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

3. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

4. powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska 
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a następnie poddał ww. wniosek pod głosowanie 

głosowało 14 radnych:   

                                       „za”                     głosowało      14 radnych, 

                                      „przeciw”                                     0 radnych, 

                                      „wstrzymało się”                         0 radnych. 

 

 

- Marian Kołodziej poprosił o wprowadzenie korekty do punktu 9, wskazanego przez 

Komisarza  Wyborczego, porządku obrad polegającej na zmianie” wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poczesna”, a następnie poddał ww. wniosek 

pod głosowanie 

głosowało 14 radnych:   

                                      „za”                     głosowało      14 radnych, 

                                      „przeciw”                                     0 radnych, 

                                      „wstrzymało się”                         0 radnych. 

 

Następnie Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przyjęła porządek I Sesji Rady 

Gminy po zmianach. 

 

Ad. 7 

Prowadzący obrady radny Marian Kołodziej 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 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. 

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: 
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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, grupie radnych lub klubom 

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. 

9. Wybór 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. 1.  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 głosowania    

                spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości  

                głosów lub spośród kandydatów, którzy otrzymali największą równą ilość   

                głosów. 

 

2. 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  
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    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. 

 

     3. W przypadku braku rozstrzygnięcia, mimo przeprowadzenia dwóch tur  

         głosowania, przeprowadza się ponowne wybory łącznie z ponownym    

         zgłaszaniem kandydatów. 

 

12.  Za oddane głosy uznaje się karty: 

- na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami, 

- całkowicie przekreślone, 

- oraz na których radni nie dokonali żadnych skreśleń przy kilku   

kandydatach (jest to głos bez dokonania wyboru).  

 

13.  Z przeprowadzonego głosowania komisja ustala wyniki  głosowania  

       i sporządza protokół. 

 

Radni nie zgłosili uwag do regulaminu. 

 

W głosowaniu jawnym radni przyjęli regulamin głosowania przy wyborze 

Przewodniczącego Rady Gminy  

 

głosowało 14 radnych:  

                   „za”            przyjęciem regulaminu głosowania  14 radnych, 

                  „ przeciw”                                                               0 radnych,                                                             

                  „wstrzymało się”                                                     0 radnych. 

 

Następnie prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Głos zabierali: 

- Marian Kołodziej zgłosił kandydaturę Lidii Kaźmierczak. 

- Lidia Kaźmierczak wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszano. 

 

Prowadzący obrady  Marian Kołodziej poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy  

w Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania przy wyborze 

Przewodniczącego Rady Gminy  

 

-  Tadeusz Bajdor   zgłosił kandydaturę Waldemara Kucia 

- Waldemar Kucia wyraził zgodę na pracę w komisji. 
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- Ewa Synoradzka zgłosiła kandydaturę Piotra Brzozowskiego 

- Piotr Brzozowski wyraził zgodę na pracę w komisji. 

  

- Barbara Wąsińska zgłosiła kandydaturę Przemysława Zawadzkiego 

- Przemysław Zawadzki wyraził zgodę na pracę w komisji. 

 

Radni w głosowaniu jawnym zatwierdzili skład Komisji Skrutacyjnej w składzie:   

Waldemar Kucia, Piotr Brzozowski, Przemysław Zawadzki. 

  

głosowało 14 radnych:   

                                „za”        przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej  14 radnych, 

                                „przeciw”                                                                  0 radnych,                                                             

                                „wstrzymało się”                                                       0 radnych. 

 

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 w Poczesnej wybrana została Pani Lidia 

Kaźmierczak, która otrzymała 14 głosów na 14 oddanych głosów. 

 

Prowadzący obrady radny Marian Kołodziej odczytał projekt uchwały  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

    

Radni uwag nie zgłaszali.   

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych 

                                  „za”                                      głosowało   14 radnych, 

                                 „przeciw”                                                   0 radnych, 

                                 „wstrzymało się”                                        0 radnych. 

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 1/I/14. 

 

Gratulacje oraz kwiaty na ręce Przewodniczącej Rady Gminy złożyli: Wójt gminy, 

Zastępca Wójta, Sekretarz gminy oraz Prezes Zarządu Gminnego PSL. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lidia Kaźmierczak podziękowała za mandat zaufania, 

którym została obdarowana  na kolejne cztery lata. Zapewniła o podobnej pracy 

i współpracy jak w minionych kadencjach oraz podkreśliła, że będzie dążyła do 

realizacji zamierzonych planów i dalszego rozwoju gminy.  

 

Ad. 8 

Radny senior Marian Kołodziej przekazał Przewodniczącej Rady dalsze prowadzenie 

sesji. 
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Ad. 9 

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek, aby wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy dokonać na tych samych zasadach jak Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Radni nie wnieśli uwag do wniosku. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła  kandydaturę Eulalii Błaszak 

Radna Eulalia Błaszak wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Więcej kandydatów nie zgłaszano. 

 

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 wybrana została Pani Eulalia 

Błaszak, która otrzymał 14 głosów na 14 oddanych głosów. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Radni uwag nie zgłaszali.    

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych. 

                                           „za”                            głosowało     14 radnych, 

                                          „przeciw”                                            0 radnych 

                                          „wstrzymało się”                                 0 radnych  

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 2/I/14. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Lidia Kaźmierczak złożyła gratulacje i życzyła 

Wiceprzewodniczącej dużo zdrowia i sił do pracy na tym stanowisku. 

 

Gratulacje oraz kwiaty na ręce Przewodniczącej Rady Gminy złożyli: Wójt gminy, 

Zastępca Wójta, Sekretarz gminy oraz Prezes Zarządu Gminnego PSL. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak podziękowała za wybór  

i wyraziła nadzieje, dobrej współpracy. 

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Gminy powitała obecnych radnych powiatu 

Pana Adama Morzyka i Pana Andrzeja Cupiała, którym pogratulowała wyboru do 

Rady Powiatu. 

 

Ad. 10 

 
Ad. 10.1. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak przedstawiła procedurę oraz 

regulamin wyboru Komisji Rewizyjnej wraz z jej przewodniczącym. 
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Regulamin wyboru Komisji Rewizyjnej: 

 

1. Zgodnie z § 82 pkt. 2 Statutu Gminy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

wybiera Rada Gminy ze swego grona w głosowaniu jawnym, przy 

nieograniczonej liczbie kandydatów. 

 

2. Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

 

3. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Rady prowadzący sesję. 

 

4. Wybranym na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zostaje ten ze zgłoszonych 

kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. 

 

5. Rada wybiera w głosowaniu jawnym pozostałych czterech członków Komisji 

Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Radnych lub zarejestrowane 

Kluby działające w Radzie Gminy. 

 

6. Przy zgłoszeniu większej liczby kandydatów ponad czterech, co spowodowałoby 

przekroczenie ustalonej w Statucie liczby członków komisji Przewodniczący Sesji 

przeprowadza głosowanie jawne na poszczególne zgłoszone kandydatury, 

ustalając liczebność komisji wg. Statutu. 

 

7. Głosowanie odbywa się nad propozycją umieszczenia na wykazie członków 

Komisji Rewizyjnej przed podjęciem uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej. 

 

8. Każdy z radnych może głosować tylko na czterech kandydatów. 

 

9. Wybrani do umieszczenia w uchwale o powołaniu Komisji Rewizyjnej zostają ci 

kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. 

 

10. Przewodniczący wyczytuje wg. alfabetu zgłoszonych kandydatów i zadaje przy 

każdym nazwisku pytanie: „Czy umieścić radnego ..................................... na 

wykazie członków Komisji Rewizyjnej przed podjęciem uchwały o jej powołaniu?” 

Kto jest „za”   ..............  

 

Radni uwag nie zgłaszali. 

 

W głosowaniu jawnym radni przyjęli regulamin głosowania przy wyborze  

Komisji Rewizyjnej – 

głosowało 14 radnych.  

                             „za”          przyjęciem regulaminu głosowania  14 radnych, 

                            „ przeciw”                                                             0 radnych,                                                             

                            „ wstrzymało się”                                                 0 radnych. 

 

Rada przyjęła regulamin głosowania przy wyborze Komisji Rewizyjnej.  
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Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 

 

- Ewa Synoradzka  zgłosiła  radnego Tadeusza Bajdora  

 

Radny Tadeusz Bajdor  wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego   

Komisji Rewizyjnej. 

Więcej kandydatów nie zgłaszano.  

 

Przystąpiono do głosowania nad  kandydaturą radnego Tadeusza Bajdora  na 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.          

 

głosowało 14 radnych:  

                              „za”           głosowało      14 radnych 

                            „ przeciw”                           0 radnych,                                                             

                            „ wstrzymało się”                0 radnych. 

 

W wyniku głosowania przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny 

Tadeusz Bajdor. 

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej: 

- Eulalia Błaszak zgłosiła kandydaturę Ewy Synoradzkiej 

   W/w radna wyraziła  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

- Iwona Choła zgłosiła kandydaturę: radnego Grzegorza Sikory 

   W/w radny wyraził  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

- Grzegorz Sikora zgłosił kandydaturę: radnego Waldemara Kucia 

   W/w radny wyraził  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

- Waldemar Kucia zgłosił kandydaturę Barbary Wąsińskiej. 

   W/w radna wyraziła  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej. 

 

Przystąpiono do głosowania jawnego: 

głosowało 14 radnych:  

                              „za”           głosowało      14 radnych 

                            „ przeciw”                           0 radnych,                                                             

                            „ wstrzymało się”                0 radnych 

 

 W wyniku głosowania na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 

 

1. Kucia Waldemar 

2. Sikora Grzegorz 

3. Synoradzka Ewa 

4. Wąsińska Barbara 
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Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak odczytała projekt uchwały 

 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

  

Radni uwag nie zgłaszali.    

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych. 

                                „za”                           głosowało       14 radnych, 

                               „przeciw”                                            0 radnych 

                               „wstrzymało się”                                 0 radnych  

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 3/I/14. 

 

- Tadeusz Bajdor podziękował za zaufanie i wyraził nadzieję, dobrej współpracy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 5 minut  przerwy w celu wpisywania się przez 

radnych na listę do pracy w poszczególnych Komisjach. 
 

Ad. 10.2. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w skład Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego zgłosiło się 8 radnych: 

 

1. Brzozowski Piotr 

2. Chałupka Teresa 

3. Choła Iwona  

4. Opiłka Wojciech 

5. Sikora Grzegorz 

6. Synoradzka Ewa 

7. Wąsińska Barbara 

8. Zawadzki Przemysław 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak odczytała projekt uchwały 

 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

     

Radni uwag nie zgłaszali.    

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych. 

                                       

                                           „za”                          głosowało 14 radnych, 

                                          „przeciw”                                      0 radnych 

                                          „wstrzymało się”                           0 radnych  

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 4/I/14. 

Następnie w przerwie obrad członkowie Komisji spośród swego grona wybrali  

na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radnego  

Grzegorz Sikorę. 
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Ad. 10.3. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w skład Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji zgłosiło się 9 radnych: 

1. Bajdor Tadeusz 

2. Błaszak Eulalia 

3. Chałupka Teresa 

4. Choła Iwona 

5. Dobosz Bożena 

6. Kaźmierczak Lidia 

7. Kołodziej Marian 

8. Kucia Waldemar 

9. Wąsińska Barbara 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak odczytała projekt uchwały 

 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

     

Radni uwag nie zgłaszali.    

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych. 

                                       

                                           „za”                          głosowało 14 radnych, 

                                          „przeciw”                                      0 radnych 

                                          „wstrzymało się”                           0 radnych  

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 5/I/14. 

Następnie w przerwie obrad członkowie Komisji spośród swego grona wybrali  

na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

radną Iwonę Choła. 

 
Ad. 10.4. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w skład Komisji Zdrowia i Ochrony 

Środowiska zgłosiło się 10 radnych: 

1. Bajdor Tadeusz 

2. Błaszak Eulalia 

3. Brzozowski Piotr 

4. Chałupka Teresa 

5. Dobosz Bożena 

6. Kołodziej Marian 

7. Opiłka Wojciech 

8. Synoradzka Ewa 

9. Wąsińska Barbara 

10. Zawadzki Przemysław 

 



 15 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Eulalia Błaszak odczytała projekt uchwały  

w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. 

 

Radni uwag nie zgłaszali.    

Przystąpiono do głosowania. 

głosowało 14 radnych.                                

                                           „za”                          głosowało 14 radnych, 

                                          „przeciw”                                      0 radnych 

                                          „wstrzymało się”                           0 radnych  

 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 6/I/14. 

Następnie w przerwie obrad członkowie Komisji spośród swego grona wybrali  

na Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska radną Ewę 

Synoradzką. 

 

Ad. 11 

Głos zabierali: 

 

- Adam Morzyk pogratulował radnym i Wójtowi wyboru i podkreślił, że jest to duże 

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

służyła będzie rozwojowi gminy Poczesna. 

 

- Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała radnym powiatowym i poprosiła, aby 

pamiętali o gminie Poczesna i starali się pozyskać dla niej środki finansowe  

z budżetu Starostwa Powiatowego. 

 

- Wójt gminy pogratulował radnym powiatowym podkreślił, że współpraca jest 

potrzebna, ponieważ problemów do rozwiązania na płaszczyźnie gmina – powiat jest 

dużo. Wójt gminy  poinformował także o przygotowanych  materiałach dla  radnych 

tj.:     

-  statut gminy 

-  projekt budżetu gminy na 2015 rok wraz z Wieloletnią Prognozą  Finansową  

-  ustawa o samorządzie gminnym 

i poinformował, że wystąpi z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Gminy o zwołanie 

dwóch sesji, pierwszej (w połowie grudnia) w sprawie ustalenia stawek podatkowych 

na 2015 rok i drugiej ( ok. 30 grudnia) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  

2015 rok. 

 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  

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

 

Protokół sporządziła: 

 

Magdalena Caban 


