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Protokół Nr I/2010/VI 

z pierwszej  sesji Rady Gminy Zagnańsk  

w dniu 2 grudnia 2010r. 

 

 

 Pierwszą sesję VI kadencji Rady Gminy Zagnańsk otworzył radny- 

senior – Janusz Schmeidel. 

Przywitał wszystkich przybyłych na obrady pierwszej sesji VI kadencji  

i poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  Pana Slawomira 

Sochę o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Przewodniczący Sławomir 

Socha pogratulował wszystkim wybranym radnym i wręczył im 

zaświadczenia o wyborze. 

 Następnie radny Senior podziękował Przewodniczącemu Gminnej 

Komisji Wyborczej i przystąpił do realizacji porządku obrad tj. stwierdził, że 

w sesji bierze udział 15 radnych. 

Przystąpiono do realizacji punktu, dotyczącego złożenia przez radnych 

ślubowania. 

Radny Senior zwrócił się do zebranych o powstanie. 

Odczytał następującą treść ślubowania: 

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 

uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 

mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:” Tak mi dopomóż 

Bóg”.  

Po odczytaniu przez radnego treści ślubowania kolejno wyczytani 

radni wypowiadali słowo „ślubuję”. 

Wszyscy radni złożyli ślubowanie (według kolejności alfabetycznej byli 

to: Wojciech Chłopek, Tomasz Dąbrowski, Agnieszka Gębska, Krzysztof 

Gębski, Stefan Grudzień, Ewa Kita, Artur Kudzia, Teresa Milcarz, Kamil 

Piasecki, Artur Pierzak, Anna Piotrowska, Aneta Rutowicz, Janusz 

Schmeidel, Kazimierz Tomasiak, Grażyna Wawszczak. 

 

Na sekretarza nadzorującego spisanie protokołu wybrany został radny 

Wojciech Chłopek. 

 

Radny Senior zwrócił się  do radnych z zapytaniem czy są uwagi  

do zaproponowanego porządku obrad. 

Radny Stefan Grudzień złożył wniosek, aby w miejsce projektu 

uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego rady gminy wprowadzić projekt 

uchwały o wyborze trzech wiceprzewodniczących, ponieważ statut daje taką 

możliwość. 

Radny Wojciech Chłopek zwrócił uwagę, że takie uprawnienie  

nie przysługuje jednemu radnemu, natomiast radni otrzymali projekt 
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uchwały o wyborze jednego wiceprzewodniczącego. Aby można było wybrać  

3 wiceprzewodniczących, musi być przygotowany odpowiedni projekt 

uchwały. 

Radny senior zwrócił się z zapytaniem czy są jeszcze uwagi  

do porządku obrad. 

W związku z tym, że nikt nie zgłosił uwag poddał go pod głosowanie.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 radnych, przeciw głosowało 

6 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad został przez radę przyjęty. 

 

W wyniku głosowania przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Wybór przewodniczącego rady gminy. 

2. Przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenie obrad. 

3. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. 1. Wybór przewodniczącego rady gminy. 

 

Radny senior poinformował, że dla przeprowadzenia wyboru 

przewodniczącego rady gminy należy przeprowadzić głosowanie tajne zgodnie 

z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Wyboru dokonuje się 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady. W tym celu należy powołać 3 osobową komisję 

skrutacyjną. Osoba wchodząca w skład komisji skrutacyjnej nie może 

kandydować ani na przewodniczącego ani na wiceprzewodniczącego. 

Radny senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

- radny Krzysztof Gębski zgłosił kandydaturę Grażyny Wawszczak, 

- radny Artur Kudzia zgłosił kandydaturę Kamila Piaseckiego, 

- radna Ewa Kita zgłosiła kandydaturę Teresy Milcarz. 

 Radny Wojciech Chłopek poinformował, że należy zgłosić wniosek  

o zamknięcie zgłaszania kandydatur do komisji skrutacyjnej. 

Radny senior zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze inni kandydaci. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z tym radny senior zamknął listę 

kandydatów do komisji skrutacyjnej. 

Radny senior zwrócił się do kandydatów z zapytaniem czy wyrażają 

zgodę na powołanie ich w skład komisji skrutacyjnej. Wszyscy radni wyrazili 

zgodę.  

Radny senior zwrócił się z zapytaniem kto jest za powołaniem radnych: 

Grażyny Wawszczak, Kamila Piaseckiego oraz Teresy Milcarz do komisji 

skrutacyjnej. 

Za głosowało 15 radnych, przeciw nikt nie głosował, nikt nie wstrzymał 

się od głosu. W wyniku głosowania komisja skrutacyjna została powołana  

w w/w składzie. 
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Radny senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego 

rady gminy. 

Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił kandydaturę Stefana Grudnia. 

Radny senior zwrócił się z zapytaniem, czy Pan Stefan Grudzień 

wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego rady gminy. 

Pan Stefan Grudzień wyraził zgodę. 

Radny senior ponownie zwrócił się o zgłaszanie kandydatur. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono w związku z tym radny senior zamknął listę 

kandydatów na przewodniczącego rady gminy i przedstawił procedurę 

głosowania: 

 Na kartach do głosowania umieszczony jest temat głosowania tj. wybór 

przewodniczącego rady gminy, karty są opieczętowane pieczęcią rady  

i opatrzone własnoręcznym podpisem prowadzącego obrady.  

 Na karcie umieszcza się nazwiska w porządku alfabetycznym oraz 

zdanie „wstrzymuje się od głosowania”. Radny głosując stawia jeden znak 

„x” przy nazwisku jednego z kandydatów. Radny, który wstrzymuje się  

od głosowania stawia znak „x” przy zdaniu wstrzymuję się od głosowania. 

Radny oddaje głos na tego kandydata, przy którego nazwisku postawił  

znak „x”. 

 Radny Wojciech Chłopek powiedział, że odczytana przez radnego 

Seniora procedura oraz karty do głosowania tajnego nie są sporządzone  

w sposób prawidłowy. W celu korekty kart oraz ustalenia prawidłowego 

przebiegu procedury ogłoszona została przerwa w obradach sesji. 

 

 Po przerwie radny Senior wznowił obrady i poprosił o zgłaszanie 

kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk. 

 Radny Kazimierz Tomasiak zgłosił kandydaturę Stefana Grudnia. 

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

 Radny Senior zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze inne 

kandydatury. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, radny Senior 

zamknął listę kandydatów i przedstawił procedurę głosowania:  

Na kartach do głosowania umieszczony jest temat głosowania tj. wybór 
przewodniczącego rady gminy, karty są opieczętowane pieczęcią rady  
i opatrzone własnoręcznym podpisem prowadzącego obrady. 

 Na karcie umieszcza się nazwiska w porządku alfabetycznym oraz 
rubryki z odpowiedziami: „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się od głosowania”. 

Radny oddaje głos wpisując znak „x” przy wybranym rozstrzygnięciu. 
Wpisanie znaku „x” przy więcej niż jednym rozstrzygnięciu, brak znaku „x”, 
dopiski lub skreślenia czynią głos nieważnym. Radny oddaje głos na tego 
kandydata przy którego nazwisku postawił znak „X”. 
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Przewodniczącym zostaje wybrany ten kandydat, który otrzymał 

bezwzględną większość głosów.   

Następnie radny Senior zwrócił się do komisji skrutacyjnej  

o przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru przewodniczącego 

rady gminy. 

 

Przed przystąpieniem do glosowania radny Wojciech Chłopek 

poinformował o wydanym przez NSA wyroku w zakresie wątpliwości co do 

udziału kandydata na przewodniczącego rady gminy w głosowaniu tajnym, 

dotyczącym wyboru jego osoby na przewodniczącego. Radny Wojciech 

Chłopek powiedział, że opinie prawników co do udziału zainteresowanego  

w glosowaniu są różne, jednak z jego strony jest to jedynie sygnał, że takie 

wątpliwości się pojawiły. 

Radny senior przed przystąpieniem komisji skrutacyjnej  

do przeprowadzenia glosowania poprosił radnych o zgłoszenie swojego 

ewentualnego sprzeciwu co do głosowania samego zainteresowanego, jednak 

nikt z radnych nie zgłosił uwag.  

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Materiały  

z przeprowadzonego głosowania ( protokół, karty do głosowania) stanowią 

załącznik do protokołu. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego przez komisję skrutacyjną 

radny senior zwrócił się o przedstawienie wyników głosowania. 

Radny Kamil Piasecki – przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał 

protokół z przeprowadzonego głosowania. Na przewodniczącego rady gminy 

zgłoszono jedną kandydaturę pana Stefana Grudnia, który otrzymał 8 głosów 

„za”, 7 głosów „przeciw” i został wybrany Przewodniczącym rady gminy  

(uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów). 

Radny senior pogratulował wyboru Panu Stefanowi Grudniowi  

na Przewodniczącego Rady Gminy Zagnańsk. 

 

Ad. 2. Przekazanie nowo wybranemu przewodniczącemu prowadzenie  

            obrad. 

 

Radny senior  przekazał  prowadzenie obrad nowowybranemu 

Przewodniczącemu Rady Gminy, który przystąpił do realizacji porządku 

obrad. 

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy  

w Zagnańsku została zarejestrowana pod Nr 1/VI/2010 i stanowi załącznik 

do protokołu.  

 

 

 

 




