
Protokół Nr I/2018

z sesji Rady Gminy Tarnawatka odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych, wg treści określonej w art. 23a ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta, wg treści określonej w art. 29a ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

W sesji udział wzięli radni Pan/Pani:
1. Kamiński Leszek
2. Kołodziej Krzysztof
3. Kołtun Mirosława
4. Kopczyńki Stanisław
5. Litwińczuk Ryszard
6. Machlarz Jan
7. Malec Ryszard
8. Mańdziuk Kazimiera
9. Matwiejszyn Mariusz
10. Mazurek Jan
11. Michałuszko Maria
12. Najda Janusz
13. Piasecki Jarosław
14. Stefaniak Krzysztof
15. Urbański Stanisław

Spoza Rady Gminy w sesji udział wzięli Pan/Pani:
Piotr Pasieczny – Wójt Gminy
Marian Szałapski – Sekretarz
Aneta Pankiewicz – Skarbnik
Małgorzata Iwanicka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Sołtysi wg listy obecności

Do pkt.1



Sesję rozpoczęto o godz. 14.00. Otwarcia obrad I sesji VIII kadencji Rady
Gminy Tarnawatka dokonał Pan Jan Mazurek najstarszy wiekiem radny, który
przewodniczył  obradom do  czasu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Gminy  i
przekazania mu przewodnictwa obrad sesji.

Do pkt. 2

Pani Małgorzata Iwanicka wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na
radnych.

Do pkt. 3

Przewodniczący obrad poinformował,  że radni przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu obowiązani są złożyć „ślubowanie”, które odbywa się w
ten sposób,  że  po odczytaniu  roty  wywołani  kolejno z  listy  obecności  radni
powstają  i  wypowiadają  sławo  „ślubuję”,  ślubowanie  może  być  złożone  z
dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. Po odczytaniu roty ślubowania przez
Przewodniczącego obrad sesji – zawartej w art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) o
następującej  treści:  „Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypospolitej  Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej  mieszkańców”.  Wszyscy  radni
obecni  na  sesji  po  odczytaniu  kolejno  z  listy  obecności  złożyli  ślubowanie
powstając i wypowiadając zdanie „ślubuję – tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący obrad sesji Pan Jan Mazurek poinformował, że obecnie radni
mogą przystąpić do wykonywania „mandatu radnego”.

Do pkt. 4

Przewodniczący  obrad  odczytał  proponowany  porządek  sesji.  Do
proponowanego  porządku  obrad  uwag  nie  zgłoszono  wobec  tego
Przewodniczący obrad Pan Jan Mazurek poddał pod głosowanie jawne przyjęcie
porządku obrad. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Porządek obrad sesji został przyjęty
jednogłośnie.

Do pkt. 5

Pan  Sekretarz  przedstawił  regulamin  głosowania  w  wyborach
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy co stanowi załącznik
nr … do protokołu. 

Pan  Jan  Mazurek  poddał  pod  głosowanie  jawne  przyjęcie  w/w
regulaminu.  Obecnych  było  15  radnych,  głosowało  15  radnych,  „za”  15,



„przeciw”  0,  „wstrzymało  się  od  głosu”  0.  Regulamin  został  przyjęty
jednogłośnie.

Radny Stanisław Kopczyński zgłosił kandydaturę radnej Pani Kazimiery
Mańdziuk na Przewodniczącą Rady Gminy. Radna Pani Kazimiera Mańdziuk
wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  na  Przewodniczącą  Rady  Gminy.  Więcej
kandydatów nie zgłoszono, wobec tego Przewodniczący obrad sesji poddał pod
głosowanie  jawne zamkniecie  listy  kandydatów.  Obecnych było  15 radnych,
głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych: radną Marię
Michałuszko,  radnego  Krzysztofa  Kołodzieja  i  radnego  Ryszarda  Malca.
Wszyscy  w/w  radni  wyrazili  zgodę  na  powołanie  ich  w  skład  komisji.
Przewodniczący  obrad  sesji  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  powołania
Komisji  Skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  głosowania  nad  wyborem
Przewodniczącego  i  Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy.  Przewodniczący
obrad poddał pod głosowanie imienne powołanie Komisji Skrutacyjnej w w/w
składzie osobowym. Obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0. Komisja Skrutacyjna w w/w składzie
osobowym została powołana przez Radę Gminy. Uchwała Nr I/1/2018 została
podjęta  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  Nr  …  do  protokołu.  Głosowanie
imienne stanowi załącznik do uchwały.

Pani Maria Michałuszko poinformowała o ukonstytuowaniu się Komisji
Skrutacyjnej w sposób następujący: Pani Maria Michałuszko – Przewodnicząca,
Pan Krzysztof Kołodziej – Członek, Pan Ryszard Malec – Członek.

Następnie radni dokonali tajnego głosowania na wybór Przewodniczącego
Rady  Gminy.  Po  obliczeniu  wyników  głosowania  i  sporządzeniu  protokołu
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z posiedzenia Komisji
Skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 21 listopada
2018  roku  roku  na  okoliczność  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Gminy
Tarnawatka załącznik nr … do protokołu, z którego wynika, że w głosowaniu
tajnym  udział  wzięło  15  radnych,  głosów  ważnych  oddano  14,  głosów  nie
ważnych 1. Kandydatka Kazimiera Mańdziuk na Przewodniczącą Rady Gminy
otrzymała głosów ważnych 14.

Sekretarz Gminy odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy i poinformował, że w/w uchwała została podjęta, bo radni oddali
swój  głos  w  głosowaniu  tajnym  w/w  uchwała  stanowi  załącznik  nr  …  do
protokołu.

Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana Pani Kazimiera Mańdziuk.



Prowadzący obrady radny Jan Mazurek złożył gratulację nowo wybranej
Przewodniczącej  Rady  Gminy  Pani  Kazimierze  Mańdziuk  i  przekazał
przewodnictwo  w  obradach  sesji.  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  podziękowała
Radnym za wybór i zaufanie.

Do pkt. 6

Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy radni zgłosili:
1) radnego Pana Janusza  Najdę (zgłosił  radny Mariusz  Matwiejszyn)  Pan
Janusz Najda wyraził zgodę na kandydowanie.
2) Radnego Pana Jana Mazurka (zgłosił radny Ryszard Litwińczuk) Pan Jan
Mazurek wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej  kandydatów  nie  zgłoszono,  wobec  tego  Przewodnicząca
Kazimiera  Mańdziuk  poddała  pod  głosowanie  jawne  zamknięcie  listy
kandydatów.  Obecnych  było  15  radnych,  głosowało  15  radnych,  „za”  15,
„przeciw” 0, „wstrzymało się od głosu” 0.

Następnie  radni  dokonali  aktu  tajnego  głosowania  na  wybór
Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy.  Po  obliczeniu  wyników  głosowania  i
sporządzeniu protokołu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała wyniki,
z których to wynika, że na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosów
ważnych  oddano  15,  głosów  nieważnych  oddano  0,  poszczególni  kandydaci
otrzymali następująca ilość głosów.
1) Pan Janusz Najda – 14
2) Pan Jan Mazurek – 14

Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy wybrani zostali radni Pan Janusz
Najda i Pan Jan Mazurek.

Pani  Kazimiera  Mańdziuk  pogratulowała  Wiceprzewodniczącym  Rady
Gminy.

Przewodnicząca  Rady  Gminy  Pani  Kazimiera  Mańdziuk  odczytała
uchwałę  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy.  Obecnych
było 15 radnych, głosowało 15 radnych, „za” 15, „przeciw” 0, „wstrzymało się
od  głosu”  0.  Uchwała  Nr  I/3/2018  została  podjęta  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik  Nr  …  do  protokołu.  Głosowanie  imienne  stanowi  załącznik  do
uchwały.

Do pkt. 7

Zgodnie z treścią art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.  994  z  późn.  zm.)  Wójt  Gminy  Piotr



Pasieczny  złożył  wobec  Rady  Gminy  ślubowanie,  wypowiadając  słowa:
„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”.

Do pkt. 8

Pan Stanisław Kopczyński zapytał na jakich zasadach można korzystać z
hali sportowej.

Pan Wójt odpowiedział, że obiektem zarządza Pani Dyrektor.
Pan Janusz Najda zwrócił się z prośbą o zgłoszenie do ZDP poprawienie wjazdu
z ul. Jasnej w kierunku „Młyna”.

Do pkt. 9

Przewodnicząca Rady Gminy Kazimiera Mańdziuk ogłosiła zamknięcie
obrad I sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka. Podziękowała, za udział w
obradach I sesji VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka.
Sesję zakończono o godz. 15.00.

Protokołowała

Kulas Magdalena

Przewodniczący
obrad sesji radny

senior

Jan Mazurek

Przewodnicząca Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk


