P r o t o k ó ł Nr II/2010
z obrad II sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu
30 listopada 2010 r. od godz. 1550 do godz. 1615 w sali Wiejskiego Domu
Kultury w Jeżewie pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy p.
Marka Wiśniewskiego.
Obecnych wg listy obecności – 15 radnych.
Spoza Rady w sesji udział wzięli: Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej p. Jolanta Piekarska, Skarbnik Gminy p. Łucja Jarowska i
Wójt Gminy p. Mieczysław Pikuła.
Protokołowała Teresa Moskal – Lemańczyk.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Składanie wniosków i interpelacji.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
Wolne wnioski i zapytania.
Zakończenie obrad sesji.

Ad 1/.
Otwarcia obrad II sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie dokonał
Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15
radnych, co stanowi quorum i zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r upoważnia Radę do kontynuowania obrad i
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2/.
Przedstawiony porządek obrad II sesji w głosowaniu przez Radę
został przyjęty jednogłośnie.
Ad 3/.
Nikt z radnych nie złożył wniosków ani interpelacji.
Ad 4/.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Marek Wiśniewski
poinformował, że zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ w celu złożenia przez
Wójta ślubowania, Przewodniczący Rady zwołuje sesję rady na dzień
przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyborów wójta. Wyniki

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalone po pierwszym
głosowaniu, Państwowa Komisja Wyborcza, stosując odpowiednio art. 184
ust. 1 Ordynacji Wyborczej, podaje do publicznej wiadomości w formie
komunikatu. Komunikat ten został ogłoszony w Monitorze Polskim w dniu
29 listopada 2010 r. W powyższej sprawie PKW przekazała dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące zwołania sesji rady gminy w celu złożenia
ślubowania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w
wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. z którego
jednocześnie wynika, że zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym, sesja, na której wójt złożyć ma ślubowanie, powinna
zostać zwołana przez Przewodniczącego Rady nowej kadencji.
Wobec powyższego poprosiłem państwa radnych po zakończeniu obrad I
sesji o pozostanie i po 30 minutach od zakończenia obrad I sesji, zwołałem
II sesję na której wójt złoży ślubowanie, gdyż jak wiadomo, objęcie
obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady
ślubowania.
Wobec powyższego p. Mieczysław Walenty Pikuła wybrany na Wójta
Gminy Jeżewo w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.
złożył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Ad 5/.
W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodniczący Rady Gminy w
imieniu radnych i swoim własnym złożył Wójtowi gratulacje z okazji
wyboru i objęcia tak zaszczytnej funkcji na nową kadencję 2010 – 2014 i
jednocześnie wytrwałości w wykonywaniu swoich obowiązków.
Ad 6/.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p.
Marek Wiśniewski podziękował radnym za udział w obradach sesji i o
godz. 1615 zamknął obrady II sesji VI kadencji Rady Gminy Jeżewo.
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