
UG.OR.RG.0002.1.2018

Protokół Nr I/18

z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu

z dnia 19 listopada 2018 roku.

W  dniu  19  listopada  2018  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  
w Biesiekierzu odbyła się I Sesja Rady Gminy w Biesiekierzu. 

Godzina rozpoczęcia 14.00

Sesję otworzyła radna seniorka Bernadeta Tomczak słowami „Szanowni Państwo na
podstawie  art.  20  ust.  2  oraz  art.29a  ust.2  Ustawy  z  dnia  9  marca  1990  r.  o
samorządzie  gminnym (Dz.U.  z  2018 r.  poz.  994 ze  zm.)  na mocy postanowienia
Komisarza  wyborczego  zwołuję  I  Sesję  Rady  Gminy  w  Biesiekierzu”  i  odczytała
postanowienia Komisarza Wyborczego Pana Sędziego Marka Mazura. (Postanowienie
– załącznik do Protokołu).

Poinformowała radnych o konieczności   przestrzegania  Ustawy o ochronie danych
osobowych.

Wita  Pana  Wójta,  Radnych,  Skarbnika  Gminy  Biesiekierz,  Kierownika   Referatu
Strategii i Rozwoju, kierowników jednostek organizacyjnych , sołtysów oraz pozostałe
osoby, które uczestniczą w posiedzeniu.

Poprosi  Panią Monikę Tarnowską  Przewodniczącą  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w
Biesiekierzu  o  przedstawienie  zbiorczej  informacji  o  wynikach  wyborów  do  Rady
Gminy oraz o przedstawienie obwieszczenia PKW o zbiorczych wynikach wyborów
wójtów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku, II tura 4 listopada 2018
roku.

Pani  Monika  Tarnowska Przewodnicząca  Gminnej  Komisji  Wyborczej  przedstawia
wyniki wyborów, a następnie nowo wybranemu wójtowi Andrzejowi Leśniewiczowi
wręcza zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Wójta Gminy. Potem
kolejno  każdemu  radnemu   wręcza  zaświadczenie  
o wyborze na radnego Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. 

Radny senior prosi wszystkich o powstanie i odczytuje tekst roty:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki  radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Kolejno tak jak radni są na liście obecności po słowach roty dodają „ŚLUBUJĘ”. +
„TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”
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Po złożeniu ślubowania, Radny Senior zamyka realizowany punkt porządku obrad i
przechodzi do następnego.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdzam,  że  na  stan  15  radnych  Rady  Gminy  
w Biesiekierzu, w chwili otwarcia obrad Sesji uczestniczy 15 radnych  czyli Sesja jest
prawomocna  do  podejmowania  uchwał  i  ważnych  decyzji  w  sprawach  objętych
porządkiem obrad. Odczytuje porządek obrad.

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku.

5. Wybór Przewodniczącego Rady 

6. Złożenie ślubowania przez Wójta.

7. Zamknięcie obrad.

Informuje,  że  na  mocy  Art.20  1a  Ustawy  z  dnia  9  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym (Dz.U.  z  2018 r.  poz.  994 ze  zm.)  wnosi  o  zmianę  w porządku  obrad  
i rozszerzenie go  projekty Uchwał. 

8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Gminy w Biesiekierzu.

10. Podjęcie  Uchwały  w sprawie  powołania  składów  osobowych stałych  komisji
Rady Gminy w Biesiekierzu oraz wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
komisji.

Prosi Radnych o przegłosowanie nowego porządku obrad 

Kto jest za - 14

Kto przeciw – 1 ( radny Pan Marek Płaza)

Kto się wstrzymał - 0

Informuję, że nowy porządek I Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu większością głosów
został przyjęty.

Aktualny porządek I Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu przedstawia się  następująco:

1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.
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4. Wybór Przewodniczącego Rady 

5. Złożenie ślubowania przez Wójta.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady
Gminy w Biesiekierzu.

8. Podjęcie  Uchwały  w sprawie  powołania  składów  osobowych stałych  komisji
Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  oraz  wyboru  przewodniczącego  i
wiceprzewodniczącego komisji.

9. Zamknięcie obrad.

W związku z procedurą wyboru przewodniczącego radna seniorka prosi trzy chętne
osoby do pracy w Komisji Skrutacyjnej. Zgłaszają się Pan Krawczak Krzysztof, Paweł
Grajper i Krzysztof Kaźmierczak.

Po zgłoszeniu chętnych  Radny seniorka informuje, że 

Przewodniczącym Komisji  Skrutacyjnej został Krzysztof Krawczak

Członkiem  Komisji  Skrutacyjnej Paweł Grajper

Członkiem Komisji  Skrutacyjnej Krzysztof Kaźmierczak

Radna seniorka zwraca się do zebranych „Szanowni Państwo proszę o zatwierdzenia
składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

Kto jest za - 15

Kto przeciw-0

Kto się wstrzymał-0

Informuje,  że  skład  Komisji  Skrutacyjnej  został  przez  radnych  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu zatwierdzony.

Następnie  zwraca  się  do  Radnych  z  prośbą  o  zgłaszanie  kandydatów  na
Przewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu.

Zostaje zgłoszona Pani Anna Bejnarowicz.

Nazwisko  Pani  Anny  Bejnarowicz  zostaje  wpisane  na  kartę  do  głosowania.  Karty
zostają rozdane radnym. Radny Senior  informuje o zasadach głosowania.

W  głosowaniu  tajnym  poprzez  zakreślenie  kratki   TAK  lub  NIE  radni  głosują  za
wyborem radnego na Przewodniczącego Rady Gminy.

Wypełnione kart wrzucamy do urny.

Karty  do  głosowania  wrzucone  zostają  do  urny,  kolejno  przez  każdego  Radnego
zgodnie z listą obecności.
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Następnie Komisja Skrutacyjna wyjmuje karty z urny i liczy.

Sporządza protokół zgodnie z przygotowanym wzorem i go podpisuje.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytuje Protokół.

Za głosowało 14 radnych

Przeciw – 1 radny

Radna  Seniorka  odczytuje  projekt  uchwały  w  sprawie   wyboru  Przewodniczącego
Rady Gminy w Biesiekierzu.

Po wyborze Przewodniczącego przejmuje on prowadzenie Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy prosi  Pana Wójta o powstanie i  złożenie ślubowania.
Informuje, że  zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. tj.
Dz.U.2018.994  t.j.  z  dnia  2018.05.24   Art.29a  Objęcie  obowiązków  przez  wójta
następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania 

Pan Wójt mówi:

„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”

Przewodnicząca - Informuje, że ślubowanie zostało przyjęte przez Radę Gminy w
Biesiekierzu  i  z  chwilą  złożenia  ślubowania  Pan  Andrzej  Leśniewicz  obejmuje
obowiązki Wójta Gminy Biesiekierz.

Pan  wójt  wygłasza  krótkie  przemówienie,  dziękując  wszystkim  za  zaufanie,
dotychczasową pracę i szerokie plany na przyszłość.

Przewodnicząca informuje, że nie zmieniamy komisji skrutacyjnej i przystępujemy
do  wyboru  Wiceprzewodniczącego  w  taki  sam  sposób  jak  dokonaliśmy  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.

Prosi o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Biesiekierz.

Zostaje zgłoszona Pani Monika Modła.

Imię i nazwisko kandydata zostaje wpisane na kartę do głosowania.

Karty  do  głosowania  wrzucone  zostają  do  urny,  kolejno  przez  każdego  Radnego
zgodnie z listą obecności.

Następnie Komisja Skrutacyjna wyjmuje karty z urny i liczy.
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Sporządza  protokół  zgodnie  z  przygotowanym  wzorem  i  go  podpisuje,  a  potem
odczytuje.

Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytuje Protokół i informuje, że za wyborem
Pani  Moniki  Modły  na  Wiceprzewodniczącą  głosowało  11  osób,  przeciw  4,
Przewodnicząca  odczytuje  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego   Rady   Gminy w   Biesiekierzu.

Przewodnicząca  informuje, że przechodzimy do następnego punktu porządku obrad
tj.

-  Podjęcie  Uchwały  w sprawie  powołania  Komisji  skarg,  wniosków i  petycji  Rady
Gminy w Biesiekierzu

Informuje,  że  Wybieramy  5  osób,  Przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego  i  3
członków.

Prosi o zgłaszanie kandydatów do pracy w tej komisji. Kandydaci zostają zgłoszenie.
Zarządza  krótka  przerwę  na  ukonstytuowanie  się  składu  komisji,  następnie
członkowie  zostają  wpisani  do  Uchwały.  Przewodniczący  –  Odczytuje  Uchwałę  w
sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy w Biesiekierzu.

Przewodnicząca informuje:
„Przystępujemy do głosowania jawnego”.
Proszę o głosowanie.
Radni głosują
Przewodniczący odczytuje wyniki
Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.
Przeciw – 0
Wstrzymało się -0
Przewodnicząca informuje, że  Uchwała w sprawi powołania Komisji skarg, wniosków
i petycji Rady Gminy w Biesiekierzu została przyjęta większością głosów.

Przechodzimy do następnego punktu Sesji.

-  Podjęcie Uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji  Rady
Gminy  w  Biesiekierzu  oraz  wyboru  przewodniczącego  i  wiceprzewodniczącego
komisji.

Przewodnicząca prosi o zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisjach : Rewizyjnej,
ds.  Społecznych  i  Oświaty  oraz  do  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  gospodarczego.
Kandydaci  zostają  zgłoszeni.  Przewodnicząca  zarządza  krótką  przerwę  na
ukonstytuowanie  się  składu  komisji,  następnie  członkowie  zostają  w  wpisani  do
Uchwały. Przewodnicząca odczytuje uchwałę i  informuje:

„Przystępujemy do głosowania jawnego”.
Proszę o głosowanie.
Radni głosują
Przewodnicząca odczytuje wyniki
Za przyjęciem uchwały było 15 radnych.
Przeciw – 0
Wstrzymało się -0
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Przewodnicząca informuje, że  Uchwała w sprawie  powołania składów osobowych
stałych  komisji   Rady  Gminy  w  Biesiekierzu  oraz  wyboru  przewodniczącego  i
wiceprzewodniczącego komisji. Została przyjęta większością głosów.

Przechodzimy do następnego punktu Sesji.

8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca  dziękuje  wszystkim  i  zamyka  obrady  I  Sesji  Rady  Gminy  w
Biesiekierzu. 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Anna Bejnarowicz
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