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Protokół Nr I/2018 

z sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się  

w dniu 21 listopada 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 
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. 

 

PUNKT – 1 – OTWARCIE I SESJI RADY GMINY GIZAŁKI I STWIERDZENIE 

PRAWOMOCNOŚCI OBRAD 

 

Prowadzący obrady Radny Senior - Pan Kazimierz Woźniak otworzył I Sesję Rady 

Gminy Gizałki  

 

Poprosił o powstanie do hymnu.  

 

Następnie powitał wszystkich radnych, wójta, sołtysów, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz wszystkich zaproszonych gości i osoby przybyłe na sesję. 

 

Oznajmił, że w sesji Rady Gminy Gizałki uczestniczy 15 radnych na 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 wypowiedzieli słowo: "Ślubuję" lub zwrot "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 objęcie 

obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy 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. 

 

Nastąpiło przekazanie insygniów Wójtowi Gminy Gizałki - Robertowi Łozie. 

 



2 
 

PUNKT – 4 – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

 

Prowadzący obrady Kazimierz Woźniak oznajmił, że  I Sesja  Rady Gminy Gizałki 

odbywa się według porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Kaliszu, 

stanowiącego załącznik do Postanowienia Nr 376/I/29/18 z dnia 21 listopada 2018 roku                       

w sprawie zwołania pierwszej sesji. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.  Otwarcie I sesji Rady Gminy Gizałki i stwierdzenie prawomocności 

     obrad. 

2.  Złożenie ślubowania przez radnych. 

3.  Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Gizałki. 

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 pytania? 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym przeprowadzamy na dzisiejszej sesji głosowanie imienne we wszystkich sprawach. 

 

Wyjaśnił - będzie wyczytywał kolejno radnych, którzy wstając głosują wypowiadając: 

 „jestem za” lub „jestem przeciw” lub „wstrzymuję się”. 

 

Następnie  poprosił o przyjęcie porządku obrad przez głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało                         

15 radnych.  

 
Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu z sesji. 
 
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada Gminy Gizałki obraduje 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 w liczbie 4 osób, która przeprowadzi głosowanie tajne w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki.  

Komisja wyłoni ze swojego składu przewodniczącego. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Poinformował, iż osoby 

pracujące w komisji nie mogą kandydować na Przewodniczącego, ani na 

Wiceprzewodniczącego Rady. 
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Radny Roman Rojewski zgłosił kandydaturę Pana Henryka Osmana, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. Radny Piotr Lis zgłosił kandydaturę Pana Jacka Janiszewskiego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Krzysztof Walendowski zgłosił kandydaturę Pana 

Andrzeja Kaczmarka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Roman Rojewski 

zgłosił kandydaturę Pana Zenona Andrzejewskiego, który nie wyraził zgody na 

kandydowanie. Radny Roman Rojewski zgłosił kandydaturę Pana Michała Busa, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 
Przewodniczący obrad poprosił o głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej                    

w następującym składzie:  
 

1. Henryk Osman 

2. Jacek Janiszewski 

3. Andrzej Kaczmarek 

4. Michał Bus 

 

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. 

 

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu z sesji.  

 
PUNKT – 6 – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący obrad oznajmił, że obecnie radni przystąpią do wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Gizałki. Poprosił o zgłaszanie kandydatur wraz z ich rekomendacją. 

Jednocześnie poprosił Komisję Skrutacyjną o rejestrowanie zgłoszonych kandydatur. 

 

Radny Piotr Lis zgłosił kandydaturę radnego Romana Rojewskiego. W rekomendacji 

stwierdził, że  pan Rojewski był już Przewodniczącym Rady w latach 2010-2014, zna 

obowiązki przewodniczącego, potrafi zorganizować Radę do pracy na rzecz gminy Gizałki. 

 

Radny Roman Rojewski wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Z uwagi na brak innych kandydatur Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną                

o przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządził przerwę.  

           
Przewodniczący wznowił obrady.  

 

Poprosił Komisję Skrutacyjną o przedstawienie zasad głosowania. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Janiszewski - odczytał zasady 

głosowania.  

 

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem: czy są uwagi do zasad głosowania? Nikt                   

z radnych nie zgłosił uwag.  
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Przewodniczący obrad poprosił o rozdanie kart do głosowania i przeprowadzenie 

głosowania.  

 

Dla zachowania tajności głosowania zostało wyznaczone miejsce, z którego radni korzystali. 

 

Radni głosowali według kolejności, zostali wyczytani z listy obecności przez Jacka 

Janiszewskiego Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący obrad zarządził przerwę do czasu sporządzenia protokołu z głosowania. 

 

Po wznawianiu obrad Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                

o przedstawienie wyników głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Janiszewski odczytał 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 Roman Rojewski otrzymał 15 głosów. 

Komisja skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki w głosowaniu 

tajnym wybrano radnego Pana Romana Rojewskiego. Protokół w sprawie wyboru 

Przewodniczącego stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że w wyniku tajnego głosowania dokonaliśmy 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki. Fakt tego wyboru  stwierdzamy w formie 

uchwały potwierdzającej wynik głosowania.  

Odczytał treści uchwały Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Gizałki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Roman Rojewski. 
 

Prowadzący obrady złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki. 

 

Nastąpiło wręczenie insygniów Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki Panu Romanowi 

Rojewskiemu. 

 

PUNKT – 7 – PRZEJĘCIE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 

GIZAŁKI PROWADZENIA SESJI OD RADNEGO SENIORA 

 

Prowadzący obrady Radny Senior - Kazimierz Woźniak podziękował za możliwość 

poprowadzenia sesji i oddał prowadzenie obrad Panu Przewodniczącemu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Roman Rojewski podziękował za złożone życzenia. Stwierdził, 

że otrzymana funkcja Przewodniczącego zobowiązuje do wytężonej pracy z jego strony. 

Przypomniał, że w VI kadencji rady było 8 nowych radnych i teraz jest 8 nowych radnych. 

Wówczas gazeta „Życie Pleszewa” napisała, że otrzymał jeden głos więcej i Rojewski będzie 

rządził 4 lata. Teraz jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ otrzymał 15 głosów za. 

Podziękował za obdarzenie go zaufaniem. Prosił, aby radni poprzedniej kadencji otoczyli 

opieką nowych radnych. Wyraził życzenie, żeby radni mieli na względzie przede wszystkim 

dobro mieszkańców, aby pracowali wspólnie. Zadeklarował współpracę z paniami i panami 

sołtysami.  
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 PUNKT – 8 – WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Gizałki.  

 

Pan Tadeusz Kostuj zgłosił kandydaturę Pana Piotra Lisa. Rekomendując stwierdził, że  Pan 

Piotr Lis pełnił funkcję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji, wykazywał się 

znajomością tematu. Sprawnie organizował pracę Rady. 

 

Pan Piotr Lis wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Krzysztof Walendowski w imieniu Klubu Radnych „Wspólnie dla Gminy Gizałki” 

zgłosił kandydaturę Pana Zenona Andrzejewskiego. W rekomendacji stwierdził, że Pan 

Zenon Andrzejewski będąc sołtysem jednej z największych wsi w gminie zdobył 

wystarczające doświadczenie żeby pełnić tę funkcję.  

  
Pan Zenon Andrzejewski wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił kandydaturę Pana Jacka Dąbrowskiego na 

wiceprzewodniczącego rady.  

 

Pan Jacek Dąbrowski – nie wyraził zgody na kandydowanie. 

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów. 

 

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.  

 

Przewodniczący komisji Pan Jacek Janiszewski przypomniał zasady głosowania.  

 

Radni głosowali według kolejności, zostali wyczytywani przez Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej z listy obecności. Karty do głosowania wrzucano do przezroczystej urny 

wyborczej. 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę do czasu sporządzenia protokołu z głosowania 

przez Komisję Skrutacyjną.  

 

Przewodniczący Rady wznowił obrady, poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                 

o przedstawienie wyników głosowania.  

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Janiszewski odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Gizałki.  
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Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że na stan 15 radnych w głosowaniu udział brało                           

15 radnych. Kandydaci zgłoszeni na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki otrzymali 

następujące ilości głosów: Pan Piotr Lis - 8 głosów, Pan Zenon Andrzejewski - 7 głosów. 

Protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki. Fakt tego wyboru stwierdzamy w formie 

uchwały potwierdzającej wynik głosowania.  

Odczytał treść uchwały Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Gizałki. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gizałki został Pan Piotr Lis.  

 

Nastąpiło złożenie gratulacji nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady.  

 

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

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

udział w obradach i dokonał zamknięcia pierwszej sesji Rady Gminy Gizałki VIII kadencji                 

o godzinie 14.15 dziękując wszystkim za udział w obradach.  

 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak          Roman Rojewski 
           


