
PROTOKÓŁ Nr I/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 21 listopada 2018 roku

 

W sesji udział wzięli wszyscy nowo wybrani radni.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3.     Danuta Lasota – Skarbnik Gminy

4.     Sołtysi

 

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny tj. Pan Marian Gromny .

Otwieram I Sesję Rady Gminy Łubnice w kadencji  2018 – 2023.

Dziękuję za powierzenie mi tej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby obrady I sesji 
przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.

Witam serdecznie:

1. Wójta Gminy – Panią Annę Grajko

2. Sekretarza Gminy – Pana Leszka Ziółka

3. Skarbnika Gminy – Panią Danutę Lasotę

oraz wszystkich Państwa.

Odczytanie postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach II o zwołaniu I Sesji Rady Gminy 
Łubnice.

Proszę Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczeń o wyborze nowo 
wybranym radnym i nowo wybranemu wójtowi.

Wysoka Rado!

W chwili obecnej przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Proszę najmłodszego wiekiem radnego Pana Pawła Piotra  Krzysztowskiego o odczytywanie z listy 
kolejno z imienia i nazwiska radnych rady gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę



o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „Ślubuję” każdy z radnych może 
dodatkowo wypowiedzieć formułę „ Tak mi dopomóż Bóg”.

Proszę wszystkich o powstanie.

Odczytam rotę ślubowania.

 

Art. 23 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 
2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami)

 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.

 

 

Dziękuję wszystkim za złożenie ślubowania.

 

W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.

Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym rada gminy może 
obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Przejdziemy do zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji, który jest następujący:

1.     Wybór przewodniczącego Rady Gminy.

2.     Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice prowadzenia    

        obrad.

3.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

4.     Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łubnice.

5.     Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Łubnice.

 

Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag.



Program zatwierdzono jednogłośnie.

Stwierdzam, że rada gminy będzie obradowała na I sesji w dniu dzisiejszym według 
przedstawionego porządku.

 

Ad. 1
 

Przechodzimy do realizacji porządku, czyli wyboru wyborów przewodniczącego. W tym celu 
musimy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice oraz uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

Zaznaczam, że jeśli ktoś zamierza kandydować na to stanowisko nie może brać udziału w pracy 
komisji.

Zapoznam z treścią uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

Uchwała Nr I/1/18 wraz z imiennym głosowaniem

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice

jako załącznik do niniejszego protokołu

Proszę o podanie 3 osób do komisji Skrutacyjnej

Szałach Michał – wyraził zgodę

Ewa Bąk – wyraziła zgodę

Aneta Kowalska – wyraziła zgodę

\

Uchwała Nr I/1/18 wraz z imiennym głosowaniem

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łubnice.

jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Proszę członków Komisji o wybranie ze swego składu przewodniczącego Komisji.

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:



1.     Ewa Bąk – przewodnicząca

2.     Aneta Kowalska – członek

3.     Michał Szałach – członek

Której zadanie było przeprowadzenie wyborów przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego 
Rady Gminy.

 

Proszę o podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady i informuję, że uprawnienie do 
zgłaszania posiada każdy radny z prawem zgłaszania własnej kandydatury.

 

Na przewodniczącego zaproponowano kandydaturę Pana Mariana Komasary

Pan Komasara – wyraził zgodę.

Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Zarządzam krótką przerwę na wydrukowanie kart.

Proszę Komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania .

Zarządzam 10 minutową przerwę, a komisję skrutacyjną proszę  o obliczenie głosów.

 

Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego rady 
gminy.

 

Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 14 radnych,  głosów ważnych było 14, nieważnych 0. Z 
głosów ważnych 12 było na tak, przeciw 2 głosy.

Pan Marian Komasara uzyskał 12 głosów

 

W wyniku głosowania przewodniczącym Rady Gminy został Pan Marian Komasara.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na przewodniczącego rady gminy i życzę owocnej pracy.

                                      Uchwała Nr I/3/18  



w sprawie wyboru  przewodniczącego Rady Gminy

                                      jako załącznik do niniejszego protokołu

 

Ad. 2

 

Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Łubnice została 
podjęta

Wysoka Rado, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku proszę przewodniczącego rady o dalsze 
prowadzenie obrad. Dziękuję serdecznie i życzę żeby nam się dobrze współpracowało w tej 
kadencji 2018 -2023, żeby decyzje i uchwały były podejmowane mądrze żeby nie było jakiś 
niedociągnięć. Proszę przewodniczącego o przejęcie prowadzenia obrad.

 

Ad. 3

 

P. Przew. – szanowna Rado chciałbym serdecznie podziękować za wybór mnie na 
przewodniczącego Rady Gminy Łubnice. Niewątpliwie zaufanie jakim obdarzyliście mnie radni 
gminy Łubnice, którą będę się starał ja najlepiej potrafię godnie reprezentować, jest powodem 
satysfakcji osobistej. Funkcja ta wiąże się z określonymi kompetencjami i wymogami 
merytorycznymi ale jest również impulsem do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz 
mieszkańców gminy Łubnice. Szanowni Panie i Panowie radni proszę przyjąć szczere i serdeczne 
gratulacje wyboru na radnych rady gminy Łubnice. Życząc żeby zarówno 2018 rok jak i cała 
kadencja przyniosły same sukcesy dobrego kontaktu z obywatelami, koleżankami i kolegami 
radnymi, wójtem naszej gminy, administracją samorządową a w konsekwencji realizację programu 
wyborczego i reelekcji za 5 lat jeśli Państwo tego będą sobie życzyć.

Przejdźmy teraz do wyboru zastępcy przewodniczącego.  

 

Na kandydatów na zastępcę przewodniczącego Rady gminy zaproponowano:

Pana Eugeniusz Kozioł wyraził zgodę na kandydowanie.

Na ogólną liczbę 15 radnych głosowało 14 radnych,  głosów ważnych było 14

Nieważnych 0. Z głosów ważnych 11 było na tak przeciw 3 głosy.

 

Pan Eugeniusz Kozioł otrzymał 11 głosów.



 

Zastępcą przewodniczącego został wybrany Pan Eugeniusz Kozioł .

P. Kozioł – dziękuję za poparcie. Będę się starał robić wszystko dla rozwoju naszej gminy.

                                                        Uchwała Nr I/4/18
w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

 

 Ad. 4

 

P. Przew. – proszę wszystkich o powstanie odczytam rotę ślubowania wójta

 

Art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 
2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami)

 

„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

 

Pani Wójt Anna Grajko – ślubuję.

P. Przew. – Szanowna Pani Wójt Gminy Łubnice. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji 
wyboru na stanowisko Wójta Gminy Łubnice. Jestem przekonany, że wybór ten jest 
potwierdzeniem Pani dotychczasowej działalności służącej dobru społecznemu a także wyrazem 
zaufania jakim darzy Panią lokalna społeczność. Jednocześnie życzę Pani zdrowia i dalszych sił w 
kontynuacji dzieła rozwoju gminy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym od całej rady 
gminy Łubnice oraz pracowników.

P. Wójt – jeżeli można Panie Przewodniczący to ja chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy dobrze mi życzyli i którzy dobrze mi życzą. Mam nadzieję, że tą kolejną kadencję uda nam 
się wspólnie przepracować z dobrymi rezultatami dla naszej lokalnej społeczności

Liczę na dobrą współpracę i z Państwem sołtysami bo przecież to w dużej mierze  na nich opiera się
nasz kontakt bezpośredni z mieszkańcami i na dobrą współpracę z radnymi. Jest dużo młodych 
radnych. Mam nadzieję, że wniosą dużo   świeżych ciekawych pomysłów co do rozwoju naszej 
gminy. Obiecuję współpracować ze wszystkimi żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat Liczę również 
na dobrą współpracę z pracownikami urzędu. Mam nadzieję, że po tych 5 latach naszej kadencji 
powiedzieć, że dobrze wypełniliśmy obowiązki jakimi obdarzyło nas społeczeństwo lokalne czyli 
mieszkańcy gminy Łubnice.



A oprócz tego jeszcze wszystkim oczywiście i sołtysom i radnym i Państwa rodzinom dużo 
zdrowia, szczęścia osobistego i wszystkiego dobrego, realizacji Waszych planów i zamierzeń. 
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.

 

Ad. 5

 

P. Przew.– porządek obrad został zrealizowany, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Karolina Kotlarz                                                           Marian Komasara


