
Protokół nr I/2014
  z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

 w dniu 28 listopada 2014 r.
w Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

W  pierwszej  Sesji  Rady  Gminy  udział  wzięło  15  radnych,  co  stanowi  100  %  składu
osobowego. Lista obecności stanowi załącznik  nr 1 do protokołu.
Ponadto w Sesji udział wzięli sołtysi, zgodnie z listą obecności nr 2  oraz zaproszeni goście,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pan Wójt oznajmił, że Komisarz Wyborczy w Kaliszu Postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25
listopada 2014 r. zwołał pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy Gizałki na dzień  28
listopada 2014 r.
Zgodnie z Art. 20, ust. 2c. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  pierwszą
sesję  nowo  wybranej  rady  gminy,  do  czasu  wyboru  przewodniczącego  rady,  prowadzi
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
  
Najstarszym  radnym  wybranym  w  VI  kadencji  w  tegorocznych  wyborach  jest  pan
Kazimierz Woźniak, wobec czego prosi pana Kazimierza Wożniaka o prowadzenie Sesji.

PUNKT  – 1 – OTWARCIE I SESJI RADY GMINY GIZAŁKI I STWIERDZENIE
PRAWOMOCNOŚCI  OBRAD.

Pan Kazimierz Woźniak po przyjęciu funkcji prowadzącego obrady otworzył I Sesję Rady 
Gminy Gizałki

Po  czym   złożył  podziękowanie  za  powierzenie  jemu  tej  zaszczytnej  funkcji.  Wyraził
nadzieję,  że  sesja  prowadzona  przez  niego  będzie  przebiegać  sprawnie  i  w  zgodzie
z prawem.

Poprosił o powstanie i odegranie hymnu państwowego.

Przewodniczący obrad powitał wszystkich radnych, Pana Wójta, sołtysów, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz  zaproszonych gości  przybyłych na sesję.

Oznajmił, że w dniu dzisiejszym Pan Wójt oraz nowo wybrani Radni  otrzymali od Gminnej
Komisji  Wyborczej  w  Gizałkach  zaświadczenia  o  wyborze.  Pogratulował  wszystkim
uzyskanych głosów i objętych mandatów.

Oznajmił, że  w sesji  Rady Gminy Gizałki uczestniczy 15 radnych, na stan 15 ustawowego
składu Rady, w związku z czym stwierdza prawomocność obrad.

PUNKT  –  2  –  ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH.

Przewodniczący  obrad  Pan  Kazimierz  Woźniak  odczytał  rotę  ślubowania,  a  kolejno
wyczytani radni przez gminnego urzędnika wyborczego Panią Annę Glapę -  wypowiedzieli
słowa:  "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

PUNKT  –  3  –  ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY GIZAŁKI.

Radny Senior Kazimierz Woźniak prowadzący obrady pierwszej Sesji Rady Gminy Gizałki
oznajmił:  że zgodnie z art.  29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
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objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.
Proszę o wystąpienie i złożenie ślubowania.
Pan Robert Łoza złożył rotę ślubowania 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.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Senior  stwierdził,  że  Wójt  Gminy Gizałki  Robert  Łoza złożył  ślubowanie wobec
Rady Gminy Gizałki.”

Prowadzący  obrady  Pan  Kazimierz  Woźniak  złożył  gratulacje  panu  Robertowi  Łozie  z
okazji  wyboru na Wójta  Gminy Gizałki na następną kadencję i  życzył  konstruktywnych
działań na rzecz gminy.

Gratulacje złożyli również radni i goście.

Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że w dniu 16 listopada 2014 r.  1858  mieszkańców naszej
gminy zdecydowało o powierzeniu jemu na kolejną kadencję funkcji Wójta Gminy Gizałki.
Jest to dla niego ogromny zaszczyt oraz szczególny wyraz zaufania i akceptacji pracy, którą
łącznie z współpracownikami wykonał. Wynik wyborów odebrał również jako akceptację
stylu  pracy  Rady  Gminy  i  współpracy  z  radnymi.  Przed  czterema  laty  po  złożeniu
ślubowania  mówił,  że  należy  zakończyć  już  rozpoczęte  inwestycje  oraz  zaplanować  i
wykonać nowe, nie uda się tego dokonać bez zgodnej współpracy Wójta,  Rady Gminy oraz
mieszkańców. Nasze wspólne działania miały opierać się na dialogu i współpracy. Mieliśmy
skupiać  się  na  konkretnych  problemach.  Nasza  gmina  potrzebowała  i  nadal  potrzebuje
zgody, porozumienia i stabilizacji politycznej. Uważa, że większość ze złożonych deklaracji
zostało spełnionych, a nasi mieszkańcy pozytywnie ocenili dorobek naszej wspólnej pracy.
Oznajmił,  że przed nami kolejny 4- letni okres działalności na rzecz gminy,  zdaje sobie
sprawę że oczekiwania są duże,  a ich realizacja zależy od tego jak wykorzystamy nasze
możliwości.  To dzięki  pozyskanym środkom w poprzedniej  kadencji  udało  się  wykonać
inwestycje za ponad 16 mln zł. Przed nami również kolejny okres programowania środków z
Unii Europejskiej musimy go dobrze wykorzystać, by w kolejnych latach nasza gmina dalej
się rozwijała, a nam wszystkim żyło się lepiej. Ufa, że  dzięki zgodzie i twórczej współpracy
z  Radą  Gminy  oraz  mieszkańcami  będzie  to  możliwe.  Na  zakończenie  podziękował
mieszkańcom gminy za aktywny udział  w Wyborach samorządowych.  Stwierdził,  że  tak
wysoka  frekwencja  świadczy  o  tym,  że  przyszłość  naszej  gminy  nie  jest  im  obojętna.
Podziękowania  skierował  również  do  Pani  sekretarz,  Pani  skarbnik,   Kierowników  i
wszystkich pracowników Urzędu Gminy,  Kierowników jednostek organizacyjnych,  Pań i
Panów sołtysów,  Pań z  KGW, Prezesów OSP oraz  druhów strażaków,  radnych gminy i
powiatu  poprzedniej  kadencji.  Podziękowania  złożył  również  sponsorom,  którzy  nas
wspierali.  W  sposób  szczególny  złożył  podziękowania  Komitetowi  wyborczemu  oraz
wszystkim,  którzy  go  wspierali,  podziękował  również  za  wsparcie  najbliższej  rodzinie.
Kończąc wystąpienie zacytował hasło z Kampami wyborczej „Razem dalej inwestujmy w
przyszłość naszej gminy”.

PUNKT  –  4  –  PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Prowadzący obrady oznajmił, że dzisiejsza  I Sesja  Rady Gminy Gizałki odbywa się według
porządku  obrad  ustalonego  przez  Komisarza  Wyborczego  w  Kaliszu,  stanowiącego
załącznik do Postanowienia Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania
pierwszej sesji.
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Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.  Otwarcie I sesji Rady Gminy Gizałki i stwierdzenie prawomocności
     obrad, co nastąpiło
2.  Złożenie ślubowania przez radnych, co nastąpiło
3.  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gizałki, co nastąpiło
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.  Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki.
7.  Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki prowadzenia
     sesji od Radnego Seniora.
8.  Wybór Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy Gizałki.
9.  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Gizałki.

Przewodniczący obrad spytał: czy w sprawie przedstawionego porządku obrad są zapytania?
Z uwagi na brak pytań stwierdził,  że Rada Gminy będzie obradowała na I sesji zgodnie
z przedstawionym porządkiem obrad.

PUNKT  –  5  –  POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ.

Przewodniczący  obrad oznajmił,  że   przejdziemy  do  kolejnego  punktu,  czyli  wyboru
Komisji  Skrutacyjnej,  która  przeprowadzi  głosowanie  tajne  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki.
Poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  na  członków  Komisji  Skrutacyjnej.  Poinformował,  iż
osoby  będące  w  komisji  nie  mogą  startować  na  Przewodniczącego,  ani  na
Wiceprzewodniczącego Rady.

Pan  Tadeusz  Kostuj  zgłosił  kandydaturę  Pani  Teresy  Majdeckiej,  Pani  Katarzyna
Lochdańska  zgłosiła  kandydaturę  Pana  Zbigniewa  Bachorskiego,  Pan  Krzysztof
Walendowski  zgłosił  kandydaturę  Pani  Mileny  Bartnik,  Pan  Tadeusz  Kostuj  zgłosił
kandydaturę Pana Jacka Janiszewskiego.

Zgłoszone osoby wyraziły  zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący  obrad  poprosił  o  głosowanie  nad  składem  Komisji  Skrutacyjnej
w następującym składzie:  Pani  Teresa  Majdecka,  Pan Zbigniew Bachorski,  Pani  Milena
Bartnik, Pan Jacek Janiszewski.
W głosowaniu  wzięło  udział  15  radnych,  za  powołaniem  Komisji  Skrutacyjnej  w  ww.
składzie  głosowało 15 radnych,

Przewodniczący obrad stwierdził, że jednogłośnie została  powołana Komisja Skrutacyjna w
składzie uprzednio wymienionym.

PUNKT  –  6  –  WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GIZAŁKI.

Przewodniczący obrad oznajmił, że obecnie radni przystąpią do wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy.  Poprosił  o  zgłaszanie  kandydatur  wraz  z  ich  rekomendacją.  Jednocześnie
poprosił  Komisję Skrutacyjną  o rejestrowanie zgłoszonych kandydatur.
Pan Krzysztof  Walendowski zgłosił kandydaturę Pana Piotra Lisa.
Pan Piotr Lis wyraził zgodę na kandydowanie.

Z uwagi na brak innych kandydatur Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną
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o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządził  przerwę.
Przewodniczący radny senior wznowił obrady.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie sposobu głosowania.

Pani Teresa Majdecka odczytała sposób głosowania.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem: czy są jakieś uwagi do sposobu głosowania? Nikt
z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodniczący  obrad  poprosił  o  rozdanie  kart  do  głosowania  i  przeprowadzenie
głosowania.

Dla  zachowania  tajności  głosowania  zostało  wyznaczone  miejsce,  z  którego  można
skorzystać.

Radni  głosowali  według  kolejności  wyczytanej  przez  Teresę  Majdecką  Przewodniczącą
Komisji Skrutacyjnej z listy obecności.

Przewodniczący obrad zarządził przerwę do czasu sporządzenia protokołu z głosowania.

Po  wznawianiu  obrad  Przewodniczący poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Skrutacyjnej  o
przedstawienie wyników głosowania.
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Teresa  Majdecka odczytała  protokół  Komisji
Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady
Gminy Gizałki.
Komisja  stwierdziła, że na stan 15 radnych udział w głosowaniu brało 15 radnych.
Kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Pan Piotr Lis otrzymał 15 głosów.
Komisja skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki w głosowaniu
tajnym wybrano radnego Pana Piotra Lisa.
Protokół w sprawie Wyboru przewodniczącego  stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący  obrad  odczytał uchwałę  Nr  I/1/2014  w   sprawie   wyboru
Przewodniczącego  Rady  Gminy  Gizałki,  poprosił  o  głosowanie  nad  przyjęciem  ww.
uchwały

Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki  głosowało 15 radnych
Tym samym uchwała Nr I/1/2014 w sprawie  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Gizałki została  podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczącym Rady Gminy Gizałki został Pan Piotr Lis.

PUNKT  –  7  –  PRZEJĘCIE  PRZEZ  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  GMINY
GIZAŁKI PROWADZENIA SESJI OD RADNEGO SENIORA.

Prowadzący  obrady  złożył  gratulacje  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Gizałki
i  życzył  owocnej  pracy.  Podziękował  za  możliwość  poprowadzenia  sesji  i  oddał
prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu.

W miejscu tym nastąpiło wręczenie  insygniów, złożenie gratulacji.

Pan Piotr Lis podziękował wyborcom oraz radnym za wybranie go  na Przewodniczącego
Rady Gminy Gizałki. Oznajmił, że ma potencjał wiedzy administracyjnej i będzie próbował
ten  potencjał  maksymalnie  wykorzystać.  Deklarował,  że  jego  strony  będzie  duże
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zaangażowanie w pracy na rzecz gminy. 
Złożył podziękowanie radnemu seniorowi za dotychczasowe prowadzenie obrad.

PUNKT  –  8  –  WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO  RADY GMINY GIZAŁKI.

Przewodniczący Rady  poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Gizałki  wraz  z  ich  rekomendacją.  Komisję  Skrutacyjną  poprosił  o  rejestrowanie
zgłoszonych kandydatur.

Pan Zenon Tomaszewski zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Kostuja. Pan Tadeusz Kostuj
wyraził zgodę na kandydowanie.
Pani Milena Bartnik zgłosiła kandydaturę Pana Zbigniewa Swędrowskiego. Pan  Zbigniew
Swędrowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
W tym celu zarządził  przerwę.

Przewodniczący Rady  wznowił obrady.
Poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie sposobu głosowania.

Przewodnicząca komisji Pani Teresa Majdecka  wyjaśniła sposób głosowania.

Radni głosowali według kolejności  odczytanej przez komisję  z listy obecności.

Przewodniczący Rady  zarządził  przerwę do czasu sporządzenia protokołu z głosowania
przez Komisję Skrutacyjną.

Przewodniczący Rady  wznowił obrady, poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o
przedstawienie wyników głosowania.

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Teresa  Majdecka odczytała  protokół  Komisji
Skrutacyjnej  z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Gizałki.
Komisja Skrutacyjna  stwierdziła,  że  na stan 15 radnych udział  w głosowaniu brało 15
radnych.
Kandydaci zgłoszeni na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki otrzymali następujące
ilości głosów:
Pan Tadeusz Kostuj   - 12 głosów
Pan Zbigniew Swędrowski  - 3 głosy

Protokół  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy  stanowi  załącznik  do
protokołu 

Przewodniczący  Rady  odczytał  uchwałę  Nr  I/2/2014  w  sprawie  wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki.
Poprosił o głosowanie nad przyjęciem ww. uchwały.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki  głosowało 15 radnych.
Tym samym uchwała Nr I/2/2014 w sprawie   wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Gizałki została  podjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gizałki został Pan Tadeusz Kostuj.
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Przewodniczący  Rady,  Pan  Wójt  oraz  radni  złożyli  gratulacje  nowo  wybranemu
Wiceprzewodniczącemu Rady.

Pan  Tadeusz  Kostuj podziękował  za  zaufanie.  Oznajmił,  że  obieca  jak  najlepszą
współpracę z radnymi oraz, że będzie wspierać pracę Przewodniczącego Rady. Dodał, że
dużo  można  zrobić  jak  będą  pracować  w  zgodzie  w  radzie,  z  całym  społeczeństwem
z Wójtem.

PUNKT  –  9  –  ZAKOŃCZENIE OBRAD I SESJI RADY GMINY GIZAŁKI.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach dokonał zamknięcia pierwszej sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 10.10
dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach.

Protokołowała                       Przewodniczący Rady 
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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