Protokół nr I/2018
z obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji
w dniu 23 listopada 2018r.
I sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00
Radny senior Ryszard Buczkowski - Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy
o samorządzie gminnym otworzył I sesję Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Marię Fabianowicz
o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maria Fabianowicz wręczyła
radnym zaświadczenia o wyborze.
Radny senior Ryszard Buczkowski powitał radnych, Wójta Stanisława
Peczkajtisa, Zastępcę Wójta Sylwię Ławniczak-Karbowiak, osoby zaproszone,
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Marię Fabianowicz, Skarbnika
Gminy Zofię Smolińską, mec. Pawła Bogackiego.
Radny senior stwierdził, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, w sesji
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad.
Nieobecny radny Roman Kruszakin.
Lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2
Radny senior przedstawił proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji
przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Gorzowie
Wielkopolskim.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wybór przewodniczącego i zastępcy lub zastępców.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta
6. Zamknięcie obrad.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3
Radny senior zaproponował, aby ślubowanie odbyło się w następujący sposób.
Odczyta rotę ślubowania, a następnie najmłodszy radny Łukasz Blatkiewicz
odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną
i wypowiedzą słowo „Ślubuję” Mogą dodać zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radny senior poprosił wszystkich o powstanie.
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Odczytał rotę 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".
Radny Łukasz Blatkiewicz odczytał alfabetycznie imiona i nazwiska
14 radnych i każdy z radnych wypowiedział słowo „ślubuję”.
Radny senior pogratulował radnym i stwierdził, że radni, którzy złożyli
ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy Krzeszyce.
Ad. 4
Radny senior przedstawił „Regulamin wyboru Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce”.
Radny senior poinformował, że należy powołać Komisję Skrutacyjną, która
przeprowadzi głosowanie.
Radny senior przypomniał, że radni zamierzający kandydować na
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy nie mogą być
członkami Komisji Skrutacyjnej.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury:
1. radny Bogusław Pawlak – wyraził zgodę,
2. radny Antoni Hajdajenko – wyraził zgodę,
3. radna Renata Kałużna – wyraziła zgodę.
Skład Komisji Skrutacyjnej radni przyjęli jednogłośnie w głosowaniu imiennym
– wyniki głosowania stanowią załącznik nr 2 do protokołu.
Radny senior poinformował, że Komisja
Przewodniczącego Komisji ze swojego grona.

Skrutacyjna

wybierze

Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady
Gminy.
Radny Ryszard Buczkowski zaproponował na Przewodniczącego Rady radnego
Andrzeja Żmijaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Radny senior zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy
i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po przerwie radny senior wznowił obrady.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogusław Pawlak objaśnił sposób
głosowania.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania – odczytał
protokół nr 1/2018 Komisji Skrutacyjnej z 23.11.2018r.
Na Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce wybrano radnego Andrzeja
Żmijaka.
Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady
i odczytał treść uchwały nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie – wynik głosowania stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Senior przekazał prowadzenie obrad sesji nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy – radnemu Andrzejowi Żmijakowi.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wybór.
Następnie
poinformował,
że
Rada
przystępuje
do
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady, a głosowanie przeprowadzi powołana już
Komisja Skrutacyjna.
Radny Zbigniew Kucharski zaproponował na wiceprzewodniczącego radnego
Wiesława Małaczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Żmijak zaproponował na wiceprzewodniczącego radną
Weronikę Domarecką, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy
i przygotowanie kart do głosowania. Ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogusław Pawlak objaśnił sposób
głosowania.
Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania – odczytał
protokół nr 2/2018 Komisji Skrutacyjnej z 23.11.2018r.
Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce wybrano radną Weronikę
Domarecką.
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Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranej Wiceprzewodniczącej
Rady i odczytał treść uchwały nr I/2/2018 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie –
wynik głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
Marię Fabianowicz o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy
Krzeszyce.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maria Fabianowicz wręczyła
Stanisławowi Peczkajtisowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy
Krzeszyce.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Wójta o złożenie ślubowania.
Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis złożył ślubowanie o 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. Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodniczący Rady stwierdził, że Stanisław Peczkajtis objął obowiązki Wójta
Gminy Krzeszyce, złożył gratulacje.
Głos zabrał Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis.
Ad. 6
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym i zaproszonym gościom
i zamknął obrady I sesji Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji.
Obrady zakończono godz. 14.30
Protokolant:
……………………….
/Kamila Kędzior/

Przewodniczący Rady Gminy
…………………
/Andrzej Żmijak/
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