PROTOKÓŁ NR XXXII/2017
obrad XXXII uroczystej sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
z dnia 30 października 2017 r. w godz. 1100 – 1130 w sali Domu Kultury w Jeżewie
Obradom przewodniczył Pan Dariusz Werkowski – Przewodniczący Rady Gminy.
W obradach uroczystej sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą
obecności udział wzięło 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni: p. Grażyna DalakOżóg, p. Maciej Warczak. Spoza Rady Gminy w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Pełniący funkcję Wójta Gminy – p. Dariusz Zagrabski
2. Sekretarz Gminy – p. Jerzy Lemańczyk.
3. Zaproszeni goście /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Jeżewo.
3. Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.
Otwarcia obrad XXXII uroczystej sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo dokonał
Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski, witając radnych oraz gości, w tym
pełniącego funkcję Wójta Gminy Jeżewo Pana Dariusza Zagrabskiego, poprzedniego Wójta
Gminy Pana Mieczysława Pikułę oraz Wójta elekta pana Macieja Rakowicza.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na skład ustawowy
Rady wynoszący 15 członków, w obradach sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum
upoważniające do kontynuowania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Jeżewie o przedstawienie informacji z przeprowadzonych wyborów przedterminowych
Wójta Gminy Jeżewo.
Pan Kazimierz Nastróżny Przewodniczący GKW w Jeżewie powiedział, iż wskazane wybory
odbyły się w dniu 22 października br. Zgłoszonych zostało 4 kandydatów, uprawnionych do
głosowania mieszkańców gminy było 6.267, a frekwencja wyniosła ok. 45 %. Wskazał, że
wyborcy w I turze zdecydowali o wyborze na Wójta Gminy Jeżewo Pana Macieja Rakowicza
przy 52 % poparciu.
Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranemu Wójtowi
Gminy zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Jeżewo.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta elekta o złożenie
ślubowania o treści: „Obejmując urząd wójta gminy Jeżewo, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy”.
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Po złożonym ślubowaniu Pan Przewodniczący w imieniu Rady Gminy pogratulował Panu
Maciejowi Rakowiczowi i życzył trwałej i przyjacielskiej współpracy z radą gminy.
Następnie podziękował Panu Dariuszowi Zagrabskiemu za krótką i miłą współpracę, jak
również Panu Mieczysławowi Pikule długoletniemu Wójtowi Gminy Jeżewo za dobrą
współpracę i życzył odpoczynku na zasłużonej emeryturze.
Głos zabrał Wójt Gminy Maciej Rakowicz, który powiedział: Dziękuję mieszkańcom Gminy
Jeżewo, za tak duży kredyt zaufania. Proszę Wysoką Radę o wspólną i owocną pracę.
O wsparcie w tym trudnym dla mnie najbliższym roku. Obopólne zaufanie oparte na
szczerości, uczciwości i pracowitości spowoduje, że Nasza Gmina, będzie dalej się rozwijać.
Wiem, że praca na stanowisku Wójta Gminy Jeżewo jest działaniem długofalowym z dużym
nakładem czasu pracy i zaangażowania, dlatego też podjąłem tę próbę, aby Wspólnie
z Państwem sprostać temu zadaniu. Liczę na Państwa konstruktywną krytykę, która wskaże
sposoby rozwiązania problemów, których nie zabraknie. Jednocześnie proszę o wsparcie, ale
i o wyrozumiałość w pierwszych 100 dniach od zaprzysiężenia, ale tez i w kolejnych
miesiącach pracy. O szczegółach współpracy z poszczególnymi jednostkami, organizacjami
czy przedsiębiorstwami będę rozmawiał na zorganizowanych spotkaniach. Żeby nie
przedłużać na zakończenie chciałbym zauważyć, że w Historii Naszej Gminy nie zdarzyło się,
aby w ciągu jednego roku gminą Jeżewo zarządzało trzech wójtów:Wójt nazywany przez
urzędników seniorem Pan Mieczysław Pikuła, Pełniący Funkcję Wójta Pan Dariusz
Zagrabski, a od dnia dzisiejszego moja skromna osoba Maciej Rakowicz.
Serdecznie dziękuję.
W dalszej części uroczystej sesji nastąpiły podziękowania ze strony nowo zaprzysiężonego
Wójta dla Wójta Pikuły i pełniącego funkcję Wójta Dariusza Zagrabskiego oraz gratulacje
i życzenia ze strony zaproszonych gości, tj. sołtysów, kierowników jednostek
organizacyjnych, dyrektorów placówek oświatowych, Dyrektor Gminnej Przychodni
w Jeżewie i Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa oraz Księży parafii Jeżewo i Laskowice
oraz rektora Zakonu Werbistów w Laskowicach.
Zabierając głos Pan Mieczysław Pikuła życzył Wójtowi mądrości w działaniu i zarządzaniu
gminą, wystrzegania się doradców i prostej drogi w realizacji zadań gminy (…). Życzył
również zdrowia w tej stresującej pracy, spokoju i wytrwałości. Kończąc powiedział, że
sukces wójta, to również sukces mieszkańców gminy.
Następnie głos zabrał pełniący funkcję Wójta Pan Zagrabski, który podziękował za dwa
miesiące współpracy radzie gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom
urzędu gminy oraz wszystkim tym, z którymi miał okazję współpracować przy realizacji
zadań gminy. Szczególne podziękowania złożył na ręce Pana Sekretarza za okazaną pomoc
i zaangażowanie, które ułatwiły pracę w funkcjonowaniu gminy. Następnie życzył
powodzenia w spełnianiu funkcji Wójta na miarę własnych oczekiwań, jak i mieszkańców,
gdyż funkcja wójta, samorządowca jest funkcją służebną i zawsze należy o tym pamiętać,
a Gminie Jeżewo życzył dalszego rozwijania się.
Po złożonych życzeniach i gratulacjach nowo wybrany Wójt Gminy zaprosił wszystkich gości
na skromny poczęstunek.
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Ad. 3.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz
Werkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w XXXII uroczystej sesji VII
kadencji Rady Gminy, i o godz. 1130 zamknął obrady sesji.
Protokołowała:
Dominika Rakowicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski
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