PROTOKÓŁ Nr I/14
z sesji Rady Gminy Łubnice
odbytej dnia 1 grudnia 2014 roku
W sesji udział wzięli wszyscy nowo wybrani radni.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Anna Grajko – Wójt Gminy
2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy
3. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy
Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny tj. Pan Ryszard Bryk .
Otwieram I Sesję Rady Gminy Łubnice w kadencji 2014 – 2018.
Dziękuję za powierzenie mi tej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji
przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Witam serdecznie:
1. Wójta Gminy – Panią Annę Grajko
2. Sekretarza Gminy – Pana Leszka Ziółka
3. Skarbnika Gminy – Panią Danutę Lasotę
oraz wszystkich Państwa.
Proszę Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze
nowo wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi.
Wysoka Rado!
W chwili obecnej przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych
radnych.
Proszę najmłodszego wiekiem radnego Pana Tomasza Mariana Klimczaka o odczytywanie z
listy kolejno z imienia i nazwiska radnych rady gminy, a następnie każdego wyczytanego
radnego proszę o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”
każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę wszystkich o powstanie.
Odczytam rotę ślubowania.
Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)
„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Dziękuję wszystkim za złożenie ślubowania.
W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy …… radnych, co stanowi kworum, przy którym rada
gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przejdziemy do zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji, który jest następujący:
1. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.

2. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice prowadzenia obrad.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łubnice.
5. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Łubnice.
Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad.
Nie zgłoszono uwag, stwierdzam, że rada gminy będzie obradowała na I sesji w dniu
dzisiejszym według przedstawionego porządku.
Ad. 1
Przechodzimy do realizacji porządku, czyli wyboru wyborów przewodniczącego. W tym celu
musimy powołać 3 osobową Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów
Zaznaczam, że jeśli ktoś zamierza kandydować na to stanowisko nie może brać udziału w
pracy komisji.
Proszę członków Komisji o wybranie ze swego składu przewodniczącego Komisji.
Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Wojciech Skiba – przewodniczący
2. Aneta Kowalska – członek
3. Leszek Nogacki – członek
Której zadanie było przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Gminy.
Proszę o podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady i informuję, że uprawnienie do
zgłaszania posiada każdy radny z prawem zgłaszania własnej kandydatury.
Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Mariana Komasary
Pan Komasara – wyraził zgodę.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Zarządzam krótką przerwę na wydrukowanie kart.
Proszę Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania .
Zarządzam 10 minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę o obliczenie głosów.
Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego rady
gminy.
Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 15 radnych, głosów ważnych było 13, nieważnych 2.
Z głosów ważnych 13 było na tak.
Pan Marian Komasara uzyskał 13 głosów
W wyniku głosowania przewodniczącą Rady Gminy został Pan Marian Komasara.
Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na przewodniczącego rady gminy i życzę owocnej
pracy.
Zapoznam teraz z treścią uchwały o wyborze przewodniczącego rady gminy proszę o
przegłosowanie.
Uchwała Nr I/1/14
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.

Ad. 2
Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Łubnice została
podjęta
Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę przewodniczącego rady o
dalsze prowadzenie obrad.
Ad. 3
P. Przew. – dziękuję za okazane mi zaufanie i powierzenie funkcji przewodniczącego.
Przejdźmy teraz do wyboru zastępcy przewodniczącego, jeśli żaden z członków komisji
skrutacyjnej nie zamierza kandydować na to stanowisko proponuję pozostawić skład komisji
skrutacyjnej.
Żaden z członków komisji skrutacyjnej nie wyraził woli kandydowania na stanowisko
zastępcy przewodniczącego. Wobec powyższego nie powoływano nowej komisji skrutacyjnej
dla wyboru zastępcy.
Na kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady gminy zaproponowano:
Pana Janusza Kowalskiego oraz Panią Izabelę Siwek Oleś.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 15 radnych, głosów ważnych było 15.
Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów.
Janusz Kowalski – 9 głosów
Izabela Siwek Oleś –6 głosów
Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Janusz Kowalski .
Uchwała Nr I/2/14
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy
jako załącznik do niniejszego protokołu
Podjęta jednogłośnie.
Ad. 4
P. Przew. – proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę ślubowania wójta
Art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.
U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami)
„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”.
Pani Wójt Anna Grajko – ślubuję.
Ad. 5
P. Przew.– porządek obrad został zrealizowany, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej
sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Henryka Rogala

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Komasara

