Protokół Nr I/2010
z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30
listopada 2010 r. od godz. 1330 do godz. 1520 w sali Wiejskiego Domu
Kultury w Jeżewie.
Obecnych wg listy obecności – 15 radnych.
Ponadto w sesji udział wzięli: Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
p. Jolanta Piekarska, Wójt Gminy nowej kadencji, Skarbnik Gminy i
sołtysi.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Złożenie ślubowania przez radnych kadencji 2010 – 2014.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie tajnego głosowania,
d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od
radnego seniora.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy.
a) ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących,
b) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
c) powołanie komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Powołanie komisji Rady Gminy.
8. Wybór przewodniczących komisji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla osób
funkcyjnych w Radzie Gminy oraz radnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
11.Wolne wnioski i zapytania.
12.Zakończenie obrad sesji.
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Ad 1/.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwarcia I
sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał radny senior nowej kadencji
Józef Śpica. Otwierając obrady sesji, podziękował za powierzenie mu tak
zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby pierwsza
sesja przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem. Na podstawie listy obecności
stwierdził, że na skład ustawowy rady 15 radnych, w sesji uczestniczy 15
radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad,
przeprowadzenia ważnych wyborów oraz podejmowania prawomocnych
uchwał.
Także serdecznie powitał obecnych gości zaproszonych na sesję w osobie p.
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie, p. Wójta, p.
Skarbnik, oraz sołtysów.
Ad 2/.
Następnie przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo
wybranych radnych. Ślubowanie odbyło się w następujący sposób:
Prowadzący obrady sesji radny senior Józef Śpica oznajmił, że odczyta
rotę ślubowania, a następnie każdy radny wywołany kolejno z listy, stojąc
odpowiada „ślubuję”.
Uroczyste ślubowanie radnych :
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Poniżej wymienieni radni odpowiadali: „ślubuję”
1. Banaszak Tomasz
2. Boguń Paweł
3. Koniecki Leszek
4. Kempiński Lech
5. Macura Angelika
6. Makowski Tadeusz
7. Manikowska Józefa
8. Romanowski Marian
9. Smoczyk Józef
10.Śpica Józef
11.Winklarz Jerzy
12.Wiśniewski Marek
13.Ziółkowska Wiesława
14.Ziółkowski Grzegorz
15.Żebrowski Kazimierz
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Jolanta Piekarska
wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz
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legitymacje. Złożyła gratulacje, a jednocześnie mając na uwadze dobro
swojej gminy powiedziała, wykonując swój mandat, byście byli wytrwali
niekiedy w trudnej pracy dla dobra społeczeństwa naszej gminy.
Ad 3/.
W kolejnym punkcie odczytał proponowany porządek obrad
przygotowany przez Przewodniczącego poprzedniej kadencji, do którego
radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu przyjęli jednogłośnie.
Ad 4 a/.
W celu dokonania wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego
Rady Gminy, prowadzący obrady sesji prosił o zgłaszanie kandydatur
spośród radnych na członków do komisji skrutacyjnej. Do komisji tej
zgłoszono następujących radnych: p. Makowskiego Tadeusza, p.Winklarza
Jerzego i p. Smoczyk Józefa. Wymienieni radni oświadczyli, że nie
zamierzają kandydować na jakiekolwiek stanowisko w Radzie Gminy z
wyboru oraz wyrazili zgodę na członków w/w komisji.
Ad 4 b/.
Po dokonanym wyborze komisji skrutacyjnej i jej ukonstytuowaniu
się prowadzący obrady sesji radny Józef Śpica zwrócił się do Rady o
zgłaszanie kandydatur z radnych na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy Jeżewo.
Radni zgłosili kandydaturę p. Marka Wiśniewskiego,
który wyraził zgodę kandydowania na funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy. Z uwagi na brak innych kandydatur lista zgłoszeń została
zamknięta.
Ad 4 c/.
Następnie przystąpiono do tajnego głosowania. Głosowało 15
radnych, głosów ważnych oddano 15. Wobec powyższego Przewodniczącym
Rady Gminy Jeżewo na kadencję 2010 – 2014 został wybrany radny Marek
Wiśniewski /Protokół komisji skrutacyjnej stanowi zał. do protokołu/.
Ad 4 d/.
Prowadzący obrady sesji radny senior Józef Śpica odczytał
projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwała wyniku głosowania przez Radę został przyjęta 15 głosami „za” .
Uchwała Nr I/1/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 5/.
Następnie radny senior złożył gratulacje nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy i poprosił go o dalsze prowadzenie obrad
sesji.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
podziękował Radzie za wybór i przystąpił do dalszego prowadzenia obrad
sesji.
Ad 6 a/.
Kolejny punkt porządku obrad to wybór Wiceprzewodniczących
Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z wnioskiem do
radnych, by w tej kadencji na funkcję Wiceprzewodniczących wybrać
dwóch radnych.
Ad 6 b/.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy poprosił o
zgłaszanie kandydatur z grona radnych na sprawowanie tej funkcji. Radni
zgłosili następujące kandydatury: p. Grzegorza Ziółkowskiego i p.
Kazimierza Żebrowskiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Z
uwagi na to, że innych kandydatur nie było, zamknięto listę zgłoszeń.
Ad 6 c/.
Komisja skrutacyjna rozdała ostemplowane kartki do głosowania
w celu dokonania wyboru na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Jeżewo.
Ad 6 d/.
W wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania Komisja
Skrutacyjna sporządziła protokół i stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi
Rady Gminy Jeżewo na kadencję 2010 – 2014 wybrani zostali p. Grzegorz
Ziółkowski i p. Kazimierz Żebrowski.
Ad 6 e/.
Projekt uchwały w powyższej sprawie odczytał Przewodniczący
Rady Gminy p. Marek Wiśniewski. Rada w głosowaniu jednomyślnie - 15
głosami „za” przyjęła uchwałę.
Uchwała Nr I/2/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Ad 7/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przedstawił
projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy. Udzielił
wyjaśnień do projektu tej uchwały oraz omówił pracę radnych w
poszczególnych komisjach Rady.
Radni nie wnieśli innych propozycji do projektu tej uchwały. Wobec
powyższego przedstawiony projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania przez radnych uchwała została przyjęta jednogłośnie
– 15 głosami „za”.
Uchwała Nr I/3/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 8/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
zaproponował
następujące
kandydatury
na
Przewodniczących
poszczególnych stałych komisji Rady Gminy:
- radnego Tomasza Banaszaka – przewodniczącego komisji Rewizyjnej,
- radnego Pawła Bogunia – przewodniczącego komisji Ochrony środowiska,
budżetu i finansów,
- radną Józefę Manikowską – przewodniczącą komisji Oświaty, zdrowia,
spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego i budownictwa,
- radnego Lecha Kempińskiego – przewodniczącego komisji Ładu,
porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki,
- radnego Mariana Romanowskiego – przewodniczącego komisji Rozwoju
Gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Zaproponowani radni wyrazili zgodę na funkcję przewodniczących
wskazanych komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski odczytał projekt
uchwały w powyższej sprawie, który w głosowaniu jawnym przez Radę
został przyjęty jednogłośnie.
Uchwała Nr I/4/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 9/.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w
sprawie ustalenia wysokości diet dla osób funkcyjnych w Radzie oraz
radnych. W projekcie tej uchwały zaproponowano następujące kwoty diet:
dla Przewodniczącego Rady Gminy – 1200 zł miesięcznie,
dla
Wiceprzewodniczących Rady Gminy – po 600 zł miesięcznie,
5

dla Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy – 400 zł miesięcznie, dla
Przewodniczącego komisji Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej,
sportu, kultury i turystyki – 800 zł miesięcznie. Uzasadniając tę różnicę
wysokości diety w stosunku do pozostałych przewodniczących wyjaśnił, że
jest to z uwagi na zwiększone obowiązki przewodniczącego tej komisji, a
dotyczą one bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz kierowanie pracą
jednostek OSP na terenie gminy, co wiąże się z licznymi wyjazdami i
koordynacją pracy w terenie. Wysokość diety dla radnych ustala się w
kwocie 300 zł miesięcznie.
Jednocześnie dodał, że za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji
bądź komisji z diety tej potrącić należy 10 % kwoty przyznanej jej
wysokości.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji wysokości diet
przez Przewodniczącego Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy p. Marek
Wiśniewski prosił o przegłosowanie w/w projektu uchwały.
Rada w głosowaniu przedstawiony projekt uchwały przyjęła jednogłośnie –
15 głosami „za”.
Uchwała Nr I/5/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 10/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski przedstawił
projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Jednocześnie
dokonał wprowadzenia do projektu tej uchwały.
Rada nie wniosła sprzeciwu do propozycji wynagrodzenia zapisanego w
projekcie uchwały.
Wobec tego poddał uchwałę pod głosowanie, która przez Radę została
przyjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr I/6/2010
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad 11/.
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski zwrócił się z
prośbą do radnych by wypełnili stosowną ankietę ze swoimi danymi i
złożyli w biurze Rady w celu usprawnienia sposobu wzajemnej
komunikacji.
Radny Paweł Boguń wystąpił z propozycją aby swoje dane zostały
udostępnione na stronie internetowej każdego radnego.
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Radny Lech Kempiński wystąpił z wnioskiem o opisanie się przez każdego
radnego do pracy w komisji.
Przewodniczący Rady p. Marek Wiśniewski dodał, że przewodniczący
poszczególnych komisji nie mogą być członkami w pozostałych komisjach
Rady Gminy. Poza tym zaproponował, że tak jak w poprzedniej kadencji
Rady Gminy, posiedzenia komisji odbywały się w jednym dniu lecz o
różnych godzinach więc mogło by być tak samo i w tej kadencji. Radni
jednogłośnie przyjęli propozycję Przewodniczącego Rady Gminy.
Ad 12/.
Przed zakończeniem obrad I sesji Przewodniczący Rady Gminy
poinformował radnych, że zwraca się z wnioskiem o zwołanie II sesji Rady
Gminy po 30 minutowej przerwie w celu złożenia ślubowania przez Wójta
Gminy. Radni wniosek Przewodniczącego przyjęli jednomyślnie.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym za udział w sesji, życząc owocnych sukcesów w pracy
na nową kadencję i o godz. 1520 zakończył obrady I sesji VI kadencji Rady
Gminy w Jeżewie.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Moskal - Lemańczyk

Marek Wiśniewski
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