Protokół Nr 1/2018

z Sesji Rady Gminy Wilczyce
z dnia 22 listopada 2018 r.
Sesja Rady Gminy zwołana została zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późno zm.)
postanowieniem
Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy Wilczyce
Obrady rozpoczęto o godz. 10:00-tej w budynku Centrum Kultury w Wilczycach.
W sesji uczestniczyli:
radni. sołtysi, goście zaproszeni
(listy obecności
w załączeniu do protokołu).

Ad. l

I Sesję Rady Gminy Wilczyce otworzył i prowadził do chwili wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy, najstarszy wiekiem radny Kazimierz Płaza.
Powitał radnych, gości zaproszonych.
Prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza otwierając I Sesję Rady Gminy powitał
radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów, gości
zaproszonych, pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych.
Protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król - insp. ds. obsługi Rady Gminy.
Ad.2

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Danuta Łukawska
wręczyła radnym zaświadczenia stwierdzające wybór na radnego Gminy Wilczyce.
Ad.3

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Danuta Łukawska wręczyła
Wójtowi Gminy zaświadczenie stwierdzające wybór na Wójta Gminy Wilczyce.
Ad.4

Radni przed przystąpieniem
do wykonywania mandatu radnego złożyli ślubowanie.
Po odczytaniu treści 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" oraz po
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wyjaśnieniu w jaki sposób odbywa się ślubowanie, kolejno wyczytani radni powstali
i wypowiedzieli słowo "ślubuję".
Niektórzy radni wypowiedzieli słowo" ślubuję" z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż

Bóg".
Ślubowanie złożyło 15 radnych.
Ad.S
Prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza stwierdził, że obrady są prawomocne,
w sesji uczestniczyło 15 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Ad.G.
Następnie prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza poinformował,
porządku obrad radni otrzymali, który brzmi następująco:
następująco:

że projekt

1. Otwarcie przez radnego Seniora I Sesji Rady Gminy Wilczyce
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach
nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej komisji Wyborczej nowo
wybranemu Wójtowi Gminy Wilczyce zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Wilczyce.
5. Stwierdzenie prawomocności obradl guorum).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce prowadzenia obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczyce.
10. Złożenie ślubowania przez Wójta
11. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Wilczyce.

Radny Jan Roźmiej zgłosił wniosek formalny aby do porządku obrad Sesji Rady

Gminy Wilczyce wprowadzić punkt dotyczący powołania komisji stałych Rady
Gminy:
1) komisji rewizyjnej,
2) komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju
gospodarczego.
3) Komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego.
4) Komisji skarg, wniosków i petycji.
2

Prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza w głosowaniu jawnym przegłosował
wniosek zgłoszony przez radnego Jana Roźmieja.
Za przyjęciem i wprowadzeniem wniosku do porządku obrad głosowało 15 radnych.
Prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza poinformował, że punkt 10, 11 i 12
porządku obrad otrzym brzmienie:
punkt 10 - powołanie

komisji stałych Rady Gminy:

1. Komisji rewizyjnej,
2. Komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju
gospodarczego.
3. Komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego.
4. Komisji skarg, wniosków i petycji
Punkt 11. - Złożenie ślubowania

przez Wójta Gminy Wilczyce

punkt 12- Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Wilczyce.

Następnie radny Kazimierz Płaza przedstawił projekt proponowanego porządku
obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, który brzmi następująco:
1. Otwarcie przez radnego Seniora I Sesji Rady Gminy Wilczyce
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczycach
nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej komisji Wyborczej nowo wybranemu
Wójtowi Gminy Wilczyce zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Wilczyce.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad( guorum).
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Wilczyce prowadzenia obrad.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wilczyce.
10. Powołanie komisji stałych Rady Gminy:
1. komisji rewizyjnej
2. komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego,
3. komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw
socjalnych i porządku publicznego.
4. komisji skarg, wniosków i petycji
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11.
12.

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilczyce
Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Wilczyce

Radny Kazimierz Płaza przegłosował w głosowaniu jawnym proponowany porządek
obrad
Proponowany porządek obrad radni jednogłośnie przegłosowali.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Ad.7
Radna Kazimierz Płaza przystąpiła do realizacji punktu 7 porządku obrad - Wybór
Przewodniczącego Rady Gminy. Poinformował, że , że wybór Przewodniczącego
Rady Gminy odbywa się w sposób tajny, stąd też należy powołać komisję
skrutacyjną. W skład komisji mogą wchodzić tylko radni, którzy nie zamierzają
kandydować na Przewodniczącego Rady Gminy i przeprowadzą głosowanie.
Radny Janusz Pietraszewski do komisji skrutacyjnej zgłosił radnych:
1. Stanisława Kolasińskiego.
2. Jana Judę.
3. Grzegorza Burka
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Za w/w składem komisji głosowało 15 radnych.
Na Przewodniczącego komisji spośród zgłoszonych radnych członkowie komisji
wybrali radnego Jana Judę.
Radny Edward Trznadel na Przewodniczącego Rady Gminy zgłosił radnego Adama
Krakowiaka.
Radny Adam Krakowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Prowadząca obrady, radny Kazimierz Płaza zwrócił się do członków komisji
skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przeprowadzenie głosowania.
Poinformowała o formie przeprowadzenia głosowania.
Radny o godz 10:15 ogłosił 10 min przerwy.
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Po przerwie o godz. 10:25 wznowiono obrady I Sesji Rady Gminy.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej
radny Jan Juda przedstawiła protokół komisji z przeprowadzonego głosowania.
W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną radny
Adam Krakowiak został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy w Wilczycach
bezwzględną większością głosów- "za" wyborem radnego Adama Krakowiaka na
Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 13 radnych ( protokół komisji skrutacyjnej
wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy. Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała wraz z protokołem komisji skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego
protokołu).
Ad.8
Prowadzący obrady radny Kazimierz Płaza przekazał prowadzenie obrad nowo
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy radnemu Adamowi Krakowiakowi.
Ad.9
Przewodniczący Rady Gminy Adam Krakowiak podziękował za wybór na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy, pogratulował nowo wybranym radnym. Nadmienił,
że" Rada Gminy będzie radą prężną, uczciwą i sprawiedliwą ku dobru naszej
społeczności i naszej gminy".
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 9 porządku
obrad tj. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy dokona poprzednio zgłoszona komisja skrutacyjna w składzie:
1. radny Jan Juda ,
2. radny Stanisław Kolasiński,
3. radny Grzegorz Burek.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za takim samym składem komisji skrutacyjnej.
Radny Jan Juda na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłosił radnego Dariusza
Chmiel.
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Radny wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do członków komisji skrutacyjnej
o przystąpienie do pracy i przeprowadzenie głosowania.
Przewodniczący

Rody Gminy o godz.10:45

ogfosif 10 min przerwy.

Po przerwie o godz 10:55 wznowiono obrady I Sesji Rady Gminy.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej
radny Jan Juda przedstawiła protokół komisji z przeprowadzonego głosowania.
W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną radny
Dariusz Chmiel został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilczycach
bezwzględną większością głosów - "za"wyborem radnego Dariusza Chmiel na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych ( protokół komisji
skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania w załączeniu do niniejszego protokołu).
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała wraz z protokołem komisji
skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. lO
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji - 10 punktu porządku obrad
powołania stałych komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że komisje Rady Gminy powoływane są
w głosowaniu jawnym, składy komisji proponuje ustalić 5-cio osobowe.
Zwrócił się do radnych o wypowiedzenie się w sprawie ilościowego składu komisji.
Radni również zaproponowali 5-cio osobowe składy komisji.
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 5-cio osobowe składy komisji
stałych.
Za 5 osobowymi składami komisji głosowało 15 radnych.
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Radny Edward Trznadel zgłosił następujących radnych do składu komisji rewizyjnej:

1. radnego
2. radnego
3. radnego
4. radnego
5. radnego

Stanisława Kolasińskiego,
Grzegorza Burka,
Janusza Pietraszewskiego ,
Jana Judę,
Eugeniusza Polita .

Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą:
1.
2.
3.
4.
5.

radnego
radnego
radnego
radnego
radnego

Stanisława Kolasińskiego - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
Grzegorza Burka- głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
Janusza Pietraszewskiego, - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
Jana Judy - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
Eugeniusza Polita - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,

W skład komisji rewizyjnej zostali powołani radni :
1. radny Stanisław Kolasiński,
2.radny Grzegorz Burek,
3.radny Janusz Pietraszewski ,
4. radny Jan Juda,
5. radny Eugeniusz Polit.
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/ 3/ 2018 w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady
Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych.
Radny Dariusz Chmiel zgłosił następujących radnych do składu komisji gospodarki

finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego:
1.
2.
3.
4.
5.

radnego Edwarda Trznadla
radnego Stanisława Kolasińskiego,
radnego Szymona Żyłę
radnego Jana Roźmieja
radny Michała Śmiechowskiego

Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony skład komisji
gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego:
W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą:
1. radnego Edwarda Trznadla- głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
2. radnego Stanisława Kolasińskiego - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
3. radnego Szymona Żyła, - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
4. radnego Jana Roźmieja - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
5. radnego Michała Śmiechowskiego - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
W skład komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego zostali powołani radni:
1. radny Edward Trznadel
2. radny Stanisław Kolasiński,
3. radny Szymon Żyła
4. radny Jana Roźmiej
5. radny Michał Śmiechowski
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/ 4/ 2018 w sprawie powołania komisji gospodarki
finansowej, rolnictwa, drogownictwa,promocji i rozwoju gospodarczego.
Za podjęciem uchwały głosowało - 15 radnych.
Radny Stanisław Kolasiński zgłosił następujących radnych do składu komisji

ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, spraw socjalnych i porządku
publicznego:
1.
2.
3.
4.
5.

radnego
radnego
radnego
radnego
radnego

Jana Judę ,
Janusza Pietraszewskiego
Grzegorza Burka,
Tomasza Kolerę ,
Eugeniusza Polita ,

,

Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.

8

W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą:
1. radnego Jana Judy- głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
2. radnego Janusza Pietraszewskiego - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od
3. radnego Grzegorza Burka, - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
4. radnego Tomasza Kolery - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu. ,
5. radnego Eugeniusza Polita - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,

głosu.,

W skład komisji ochrony środowiska, oświaty, kultury, sportu, spraw socjalnych
i porządku publicznego zostali powołani radni
1. radny
2. radny
3. radny
4. radny
5. radny

Jan Juda ,
Janusz Pietraszewski ,
Grzegorz Burek,
Tomasz Kolera ,
Eugeniusz Polit.,

Radni podjęli Uchwałę Nr 1/5/2018 w sprawie powołania komisji ochrony
środowiska, oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku
publicznego.
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Radny Grzegorz Burek zgłosił następujących radnych do składu komisji skarg,
wniosków i petycji:
1. radnego Szymona Żyłę,
2. radnego Edwarda Trznadla,
3. radnego Michała Śmiechowskiego ,
4. radnego Jana Roźmieja,
5. radnego Tomasza Kolerę ,
Innych propozycji radni nie zgłosili.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do komisji.
W wyniku jawnego głosowania za kandydaturą:
1. radnego Szymona Żyły- głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
2. radnego Edwarda Trznadla - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
3. radnego Michała Śmiechowskiego, - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się
4. radnego Jana Roźmieja - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
5. radnego Tomasza Kolery - głosowało 14 radych, 1 radny wstrzymał się od głosu.,
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od głosu.,

•

W skład komisji skarg, wniosków i petycji zostali powołani radni
1. radny Jan Juda ,
2. radny Janusz Pietraszewski ,
3. radny Grzegorz Burek,
4. radny Tomasz Kolera ,
5. radny Eugeniusz Polit.,
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/6/2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków
i petycji.
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Ad. 11
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 11 punktu porządku
obrad - złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Wilczyce.
Wybrany na Wójta Gminy w wyborach bezpośrednich zgodnie z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy Wójt Gminy Pan Robert Paluch złożył
przed Radą Gminy ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując Urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Gminy.
Wójt Gminy złożył ślubowanie z dodaniem zdania" Tak mi dopomóż Bóg. ".
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy Robertowi Paluchowi.
Wójt Gminy podziękował za wybór, pogratulował wyniku wyboru radnym .wójt
Gminy powiedział, że okres 5 lat to kolejne wyzwania dla naszej gminy. Liczy na
współpracę z radą gminy, sołtysami, bo tym sposobem wspólnie można wiele
zdziałać i osiągnąć. Wójt Gminy poinformował, że przez okres minionej kadencji
- 4 lat, dzięki dobrej współpracy udało się dużo zrobić, świadczy o tym również
wynik wyborów, zadania które zrealizowaliśmy, które podejmowaliśmy były słuszne.
Przed nami kolejne 5 lat, kolejne wyzwania, które wspólnie uda nam się realizować.
Będziemy działać w tym kierunku rozwoju naszej gminy.
Ad.1Z
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:40 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady I Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

Alicja Król
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W skład komisji skarg, wniosków i petycji zostali powołani radni
1. radny Jan Juda ,
2. radny Janusz Pietraszewski ,
3. radny Grzegorz Burek,
4. radny Tomasz Kolera ,
5. radny Eugeniusz Polit.,
Radni podjęli Uchwałę Nr 1/6/2018 w sprawie powołania komisji skarg, wniosków
i petycji.
Za podjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.

Ad. 11
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji 11 punktu porządku
obrad _złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Wilczyce.
Wybrany na Wójta Gminy w wyborach bezpośrednich zgodnie z ustawą
z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy Wójt Gminy Pan Robert Paluch złożył
przed Radą Gminy ślubowanie o następującej treści:
"Obejmując Urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Gminy.
Wójt Gminy złożył ślubowanie z dodaniem zdania " Tak mi dopomóż Bóg. ".
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi Gminy Robertowi Paluchowi.
Wójt Gminy podziękował za wybór, pogratulował wyniku wyboru radnym .wójt
Gminy powiedział, że okres 5 lat to kolejne wyzwania dla naszej gminy. Liczy na
współpracę z radą gminy, sołtysami, bo tym sposobem wspólnie można wiele
zdziałać i osiągnąć. Wójt Gminy poinformował, że przez okres minionej kadencji
_4 lat, dzięki dobrej współpracy udało się dużo zrobić, świadczy o tym również
wynik wyborów, zadania które zrealizowaliśmy, które podejmowaliśmy były słuszne.
Przed nami kolejne 5 lat, kolejne wyzwania, które wspólnie uda nam się realizować.
Będziemy działać w tym kierunku rozwoju naszej gminy.

Ad. 12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz. 11:40 Przewodniczący Rady
Gminy zamknął obrady I Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:

(tv

Alicja Król
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