P R O T O K O t Nr 1/2014
Z I SESJI RADY GMINY BUDZISZEWICE
ODBYTEJ W DNIU 28 LISTOPADA 2014 ROKU
W SALI POSIEDZEN URZE.DU GMINY W BUDZISZEWICACH

Liczba radnych -15
Liczba obecnych -14
Lista obecnosci stonowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Ponadto w obradach udziat wzieli:
Wojt Gminy - Marian Holak
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka
Skarbnik Gminy - Elzbieta Andryszczak
Zaproszeni Goscie / zgodnie z listq obecnosci stanowiqcq zatqcznik do niniejszego protokotu/
Oraz uczniowie Zespotu Szkol w Budziszewicach..
Porzadek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porzgdku obrad.
2. Ztozenie slubowania przez Radnych.
3. Wybor Przewodniczgcego Rady:
a) zgtaszanie kandydatow;
b) wybor komisji skrutacyjnej;
c) przeprowadzenie gtosowania.
4. Przej^cie prowadzenia obrad przez Przewodniczqcego Rady.
5. Ztozenie slubowania przez Wojta.
G.Wybor Wiceprzewodniczqcych Rady:
a) ustalenie liczby wiceprzewodniczqcych;
b) zgtaszanie kandydatow;
c) wybor komisji skrutacyjnej;
d) przeprowadzenie gtosowania.
7. Zamkni^cie sesji.
PUNKT 1
OTWARCIE SESJI I PRZEDSTAWIENIE PORZ^DKU OBRAD

Radny Senior- Piotr Jagietto- dokonat otwarcia I Sesji Rady Gminy Budziszewice, po czym
stwierdzit quorum informujgc, ze na piQtnastu radnych obecnych jest czternastu.
Naste.pnie powitat wszystkich obecnych, po czym przedstawit porzgdek obrad.

Odczytat w tym celu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z
dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwotania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy
Budziszewice.
Przedmiotowe Postanowienie stonowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 2

ztozENiE SLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH
Radny Senior - Piotr Jagietto - poprosit Przewodniczqca. Gminnej Komisji Wyborczej o
wr^czenie radnym zaswiadczeh o wyborze.
Przewodniczqca Gminnej Komisji Wyborczej w Budziszewicach - Elzbieta Kubiak - wyrazita
swoje

zadowolenie

z

mozliwosci

osobistego

wr^czenia

Radnym

przedmiotowych

zaswiadczeri.
Przy tej okazji powiedziata, ze wybor do Rady to kredyt zaufania udzielony Radnym przez
mieszkaricow. Dodata, ze ma nadzieje., iz wybrani radni zaufania tego nie zawiodg, ze swoje
obowiqzki wykonywac be.d$ sumiennie, zawsze dla dobra mieszkancow naszej gminy.
NastQpnie wre,czyta zaswiadczenia kolejno wyczytanym radnym.
Radny Senior - Piotr Jagietto - poinformowat, ze slubowanie radnych odb^dzie si^ w ten
sposob, ze po odczytaniu tekstu slubowania kolejno wyczytani radni wypowiedzg stowo
,,slubuje/'. Kazdy z radnych moze dodac zdanie: /;Tak mi dopomoz Bog".
NastQpnie poprosit Radnych o powstanie i odczytat tekst slubowania:
,,Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej slubujq uroczyscie obowiqzki radnego
sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie, majqc na wzgl^dzie dobro mojej Gminy i jej
mieszkancow".
Po czym wszyscy, kolejno wyczytani Radni ztozyli slubowanie (z wyj^tkiem nieobecnego
radnego Andrzeja Bronowskiego).
Radny Senior - Piotr Jagietto - stwierdzit, ze od tej chwili kazdy z radnych moze juz
wykonywac swoj mandat.
PUNKT 3
WYBOR PRZEWODNICZACEGO RADY

a) zgtaszanie kandvdatow
Radny Senior - Piotr Jagietto- poprosit o zgtaszanie kandydatow na Przewodnicza_cego Rady
Gminy.
Radna - Aneta Nawrocka - zgtosita kandydaturQ radnego Piotra Jagietto.
Dodata, ze Pan Piotr sprawuja_c tq funkcjQ przez minione cztery lata ze swoich obowia.zku
wywiqzywat siQ bez zarzutu, w zwigzku z czy nie ma zadnego powodu aby nie obdarzyc Go
zaufaniem na kolejnq kadencjQ.

Radny Senior - Piotr Jagietto - wyrazit zgode,, po czym poprosit o zgtaszanie kolejnych
kandydatow.
Innych kandydatow nie zgtoszono.
b) wvbor komisii skrutacvinei:
Radny Senior - Piotr Jagietto - poinformowat, ze zgodnie ze statutem Rady Gminy wybory
przeprowadza Komisja Skrutacyjna w gtosowaniu tajnym, po czym zaproponowat, aby
pracowata ona w trzyosobowym sktadzie.
Rada Gminy poparfa powyzszq propozycj%, ustalajqc tym samym, ze Komisja Skrutacyjna
pracowata bqdzie w trzyosobowym sktadzie.
Radny Senior - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie kandydatow do Komisji Skrutacyjnej.
Powiedziat, ze dobrze bytoby aby nie byty to osoby, ktore zamierzaja. kandydowac w
wyborach na wiceprzewodnicza.cego Rady, gdyz powotana Komisja Skrutacyjna przeprowadzi
takze gtosowanie w wyborze wiceprzewodniczqcych.
Zgtoszono kandydature^ radnej Anety Nawrockiej.
Radna -Aneta Nawrocka - wyrazita zgode..
Zgtoszono kandydature, radnej Barbary Wozniak.
Radna- Barbara Wozniak - wyrazita zgode,.
Zgtoszono kandydature, radnego Andrzeja Muchy.
Radny - Andrzej Mucha - wyrazit zgode,.
W wyniku gtosowania powotano Komisjq Skrutacyjnq w sktadzie: Aneta Nawrocka, Barbara
Wozniak, Andrzej Mucha.
c) przeprowadzenie gtosowania:
Radny Senior - Piotr Jagietto - poprosit p. Aline. Jarecka. Sekretarza Gminy o przedstawienie
informacji o sposobie gtosowania.
Sekretarz Gminy - Alina Jarecka - przed przystqpieniem do gtosowania Rada Gminy musi
ustalic sposob gtosowania, po czym przedstawita informacje, o sposobie gtosowania w
wyborach Przewodniczgcego Rady Gminy i Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy.
/Przedmiotowa informacja stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu./
Radny Senior - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie uwag.
Uwag nie zgtoszono.
Radny Senior - Piotr Jagietto - zapytat kto jest za przyj^ciem przedstawionej informacji o
sposobie gtosowania w wyborach Przewodnicza_cego Rady Gminy i Wiceprzewodnicza_cych
Rady Gminy, w wyniku czego:
• za przyje.ciem
• przeciw

-14
-0

• wstrzymato sie. - 0
Przedmiotowq informacjz przyj^tojednomyslnie.
Radny Senior - Piotr Jagietto - poprosit Komisje, Skrutacyjna. o przeprowadzenie gtosowania.

Komisja Skrutacyjna dokonata ukonstytuowania.

Przewodniczqcq Komisji zostata radna

Barbara Wozniak, sekretarzem radna Aneta Nawrocka, cztonklem - Andrzej Mucha.
Przewodniczqca Komisji Skrutacyjnej - Barbara Wozniak - przypomniata tresc informacji o
sposobie gtosowania w wyborach Przewodniczqcego Rady Gminy.
Nastqpnie w/g //sty obecnosci Komisja Skrutacyjna rozdata Radnym karty do gtosowania.
Radny Senior - Piotr Jagietto - poinformowat, ze w chwili obecnej ogtoszona zostanie chwila
przerwy, aby radni mogli swobodnie dokonac gtosowania. Karty zebrane zostang

po

zakonczeniu przerwy.
/Ogtoszono przerwy./
Po przerwie Komisja Skrutacyjna stwierdzita, ze urna jest pusta.
Wyczytujqc kolejno, z //sty obecnosci nazwiska radnych Komisja Skrutacyjna zebrata do urny
karty do gtosowania.
Po obliczeniu wynikow Przewodnicza_ca Komisji Skrutacyjnej odczytata protokot gtosowania
dla wyboru Przewodniczgcego Rady Gminy Budziszewice.
Przewodnicz^cym Rady Gminy wybrany zostat radny Piotr Jagietto otrzymuj^c gtosow ,,tak" 12,,,nie" - 2 i ,,wstrzymuja_cych sie/' - 0.
Protokot Komisji Skrutacyjnej, arkusz pomocniczy dla ustalenia wynikow gtosowania oraz
karty do gtosowania stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu.
Radny Senior - Piotr Jagietto - odczytat uchwate. w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady
Gminy, po czym poddat ja. pod gtosowanie, w wyniku czego:
• za przyJQciem

-14

•

-0

przeciw

• wstrzymato si$ - 0
Uchwatq przyj^to.
Uchwata Nr 1/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT4
PRZEJ^CIE PROWADZENIA OBRAD PRZEZ PRZEWODNICZACEGO RADY

Przewodnicza_cy Rady Gminy -Piotr Jagietto - podzi^kowat za wybor i za zaufanie jakim
zostat ponownie obdarzony.
Powiedziat, ze be_dzie starat sie. swoje obowigzki wykonywac sumiennie. B^dzie pracowat nad
tym aby Rada, pomimo tego iz kazdy radny ma prawo do wtasnego zdania, potrafita zgodnie
wspotpracowac.
/Ogtoszono przerwy./
PUNKT 5
ZtOZENIE SLUBOWANIA PRZEZ WOJTA

Przewodnicza_ca Gminnej Komisji Wyborczej - Elzbieta Kubiak - gratuluja^c, wre,czyta
Wojtowi zaswiadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Wojta Gminy
Budziszewice.
Przewodniczgcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poinformowat, ze obje,cie obowi^zkow przez
Wojta nast^puje z chwilg ztozenia wobec Rady Gminy slubowania. Dodat, ze po tresci
slubowania mozna dodac stowa : ,,Tak mi dopomoz Bog".
Nast^pnie poprosit o powstanie i powtarzanie przez pana Wojta odczytywanego tekstu
slubowania:
,,Obejmujqc urzqd Wojta gminy, uroczyscie slubujz, ze dochowom wiernosci prawu, a
powierzony mi urzqd sprawowac bqdq tylko dla dobra publicznego i pomyslnosci
mieszkaricow gminy".
Wojt - Marian Holak - ztozyt slubowanie. Na zakohczenie dodat stowa: ,,Tak mi dopomoz
Bog".
PUNKT 6
WYBOR WICEPRZEWODNICZACYCH RADY
a) ustalenie liczbv wiceprzewodniczacvch.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poinformowat, ze zgodnie ze Statutem Rada
wybiera ze swego grona dwoch wiceprzewodniczqcych.
b) zgtaszanie kandvdatow
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie kandydatow na
Wiceprzewodniczgcych Rady Gminy.
Radny- Mieczystaw Mikinka- zgtosit kandydature, radnego Mirostawa Matysika.
Radny - Mirostaw Matysik - wyrazit zgod^ na kandydowanie.
Radny- Wtodzimierz Janeczek- zgtosit kandydaturQ radnej Marty Biriczyk.
Radna - Marta Bihczyk - wyraztta zgode. na kandydowanie.
Radny- Dariusz Smoleh- zgtosit kandydaturQ radnego Stawomira Sali.
Radny - Stawomir Sala - wyrazit zgod^ na kandydowanie.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit o zgtaszanie kolejnych kandydatow.
Innych kandydatow nie zgtoszono.
c) wvbor komisii skrutacvinei:
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - stwierdzit, ze komisja skrutacyjna jest juz
wybrana.
d) przeprowadzenie gtosowania:
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - poprosit KomisJQ Skrutacyjnq o
przeprowadzenie gtosowania.
Przewodniczqca Komisji Skrutacyjnej - Barbara Wozniak - przypomniata informacj^ o
sposobie gtosowania w wyborach Wiceprzewodnicza_cych Rady Gminy.

Nastqpnie Komisja Skrutacyjna, zgodnie z listq obecnosci wydata radnym
karty do
gtosowania.
/Ogtoszono chwil% przerwy./
Po przerwie Komisja Skrutacyjna stwierdzita, ze urna jest pusta, po czym wyczytujqc z //'sty
obecnosci nazwiska radnych zebrano karty do gtosowania.
Po obliczeniu wynikow Przewodniczqca Komisji Skrutacyjnej odczytata protokot gtosowania
dla wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy Budziszewice.
Na Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy wybrani zostali:
Radna Marta Bihczyk, ktora otrzymata gtosow ,,tak"-13, ,,nie"-0, ,,wstrzymuj$cych sie/' -1,
Radny Stawomir Sola, ktory otrzymat gtosow :tak"-13, ,,nie"-l ,,wstrzymujgcych sie/' -0,
/Protokot Komisji Skrutacyjnej, arkusz pomocniczy dla ustalenia wynikow gtosowania oraz
karty do gtosowania stanowiq zatqczniki do niniejszego protokotu./
Radny Mirostaw Matysik otrzymat gtosow :tak"-2, ,,nie"-2 ,,wstrzymujgcych sie/' -10,
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat Uchwate, w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy Budziszewice, po czym poddat j$ pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyJQciem -14
•

przeciw

-0

• wstrzymato sie, - 0
Uchwatq przyjqto.
Uchwata Nr 1/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczqcych Rady Gminy Budziszewice
stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - odczytat uchwate. w sprawie stwierdzenia
obJQcia obowi^zkow przez Wojta Gminy Budziszewice, po czym poddat j$ pod gtosowanie, w
wyniku czego:
• za przyJQciem -14
• przeciw

-0

• wstrzymato si§ - 0
Uchwat% przyjqto.
Uchwata Nr 1/3/2014 w sprawie stwierdzenia objqcia obowiqzkow przez Wojta Gminy
Budziszewice stanowi zatqcznik do niniejszego protokotu.
PUNKT 7
ZAMKNI^CIE SESJI

Przewodniczqcy Rady Gminy - Piotr Jagietto - dzie,kujqc wszystkim za przybycie zamkn$t I
jQ Rady Gminy.
Przewodniczqcy RadyJSminy
^/^^/^
Rjotr Jagietto

