P R O T O K Ó Ł Nr I/18
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 22 listopada 2018 roku

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz.

12:30

Przed formalnym rozpoczęciem sesji odśpiewano Hymn Państwowy.
Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Cielądzu Pani Janina
Ciesielska wręczyła nowo wybranym Radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
W dalszej części przystąpiono do realizacji porządku obrad sesji.

Punkt 1.
Radny Senior – Adam Michalak otworzył I sesję Rady Gminy Cielądz. Stwierdził, iż
w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do przeprowadzenia ważnych
wyborów oraz podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie powitał przybyłych na sesję
zaproszonych gości w osobach:
Wójta Gminy – Pana Pawła Królaka
Starostę Rawskiego – Pana Józefa Matysiaka
Sekretarza Gminy – Pana Sylwestra Krawczyka
Skarbnika Gminy – Panią Gabrielę Milczarską
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Cielądzu - Panią Janinę Ciesielską
Państwa Sołtysów
Dyrektorów Szkół z terenu Gminy: Panią Marię Piątek i Pana Bogdana Batorka
Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cielądzu – Panią Renatę Lusa
Kierowników jednostek gminnych
Państwa Radnych
oraz przedstawicieli mediów: Panią Annę Popłońską i Pana Wojciecha Michalaka.
Punkt 2.
W następnym punkcie Radny Senior oznajmił, iż przed przystąpieniem do
wykonywania mandatu radni złożą ślubowanie. Przedstawił sposób ślubowania tzn. po
odczytaniu roty ślubowania najmłodszy radny - Pani Aleksandra Lipska będzie odczytywała
z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg
swojego wyboru słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
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Z uwagi na brak innych propozycji, przystąpiono do ślubowania według przedstawionej
wersji.

Radny Senior

odczytał

treść

ślubowania

„Wierny

Konstytucji

i

prawu

Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”,
a wyczytywani kolejno radni, po powstaniu z miejsc wypowiadali „ślubuję” lub „ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych Radny Senior pogratulował
wszystkim radnym i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego.
Następnie oznajmił, iż przystępuje się do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy
Cielądz. Odczytał najpierw proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany
przez zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I Pana Leszka Steć, który
radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesje wg. treści:
1. Otwarcie sesji,
2. Złożenie ślubowania przez radnych,
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy,
4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Cielądz.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji przez Radnego Seniora.
6. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Cielądz.

Radny Senior wyjaśnił, iż w przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian do
porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów,
zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów, będą one kolejno głosowane. Dodał, że
zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się
w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu rady, tj. co najmniej 8 radnych.
Poinformował, że biorąc pod uwagę, że zmiana porządku obrad następuje bezwzględną
większością głosów, głosując nie można wstrzymać się od głosowania, gdyż głos
wstrzymujący ma moc głosu przeciwnego.
Następnie skierował do radnych pytanie o zabranie głosu w sprawie przedstawionego
porządku obrad.
Radna Małgorzata Rosa złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o
punkt dotyczący : ustalenie liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy. Uzasadniła wniosek
tym, iż Statut Gminy tej kwestii nie reguluje, a ustawa określa, że to Rada Gminy decyduje o
liczbie wiceprzewodniczących.
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Radny Przemysław Jędrzejczak złożył dwa wnioski formalne w sprawie porządku
obrad, dotyczące:
- zmiany kolejności obrad tj. przesunięcie punktu dotyczącego przejęcia prowadzenia sesji
przez Przewodniczącego Rady od Radnego Seniora i umieszczenie w punkcie czwartym
porządku obrad;
- rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący: wybór wiceprzewodniczących Rady
Gminy.
Więcej wniosków nie zgłoszono. Zanim przystąpiono do przegłosowania zgłoszonych
wniosków Radny Senior pouczył, że głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki oraz
naciśnięcie przycisku na urządzeniu do głosowania. Następnie poprosił Pana Sekretarza
Gminy o objaśnienie zasad funkcjonowania urządzenia do głosowania.
Z uwagi na brak pytań co do sposobu głosowania w dalszej części odbyło się
głosowanie.
W pierwszej kolejności poddany został pod głosowanie wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o punkt dotyczący ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania w sprawie
w/w wniosku znajduje się w załączeniu do protokołu.
Następnie przegłosowany został wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt
w brzmieniu: Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania w sprawie
w/w wniosku znajduje się w załączeniu do protokołu.
Jako ostatni poddany został pod głosowanie wniosek o zmianę kolejności obrad
polegającą na przesunięciu punktu dotyczącego przejęcia przez Przewodniczącego Rady
prowadzenia sesji od Radnego Seniora i umieszczenie jako punkt czwarty porządku sesji.
Wniosek powyższy został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania w sprawie w/w
wniosku znajduje się w załączeniu do protokołu.
Po przegłosowaniu wniosków dotyczących zmiany porządku obrad ustalony został
ostatecznie następujący porządek obrad I sesji:
1. Otwarcie sesji,
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji przez Radnego Seniora.
5. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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7. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Cielądz.
8. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Cielądz.

Punkt 3.
Przystąpiono do realizacji punktu 3, dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy. Radny Senior – Adam Michalak przedstawił najpierw podpunkty, według których
będą przebiegały obrady w tym temacie tj.:
1) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
2) przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy;
3) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
5) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
6) przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.
Prowadzący Sesję – Adam Michalak zaproponował, by dla przeprowadzenia
głosowania powołać 3 – osobową Komisję Skrutacyjną. Dodał, że w skład Komisji
Skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na Przewodniczącego Rady. Następnie poprosił
o zgłaszanie kandydatów w skład Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Budek Jarosław
2. Machnicka Iwona
3. Stępniak Grzegorz
W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na wejście w skład Komisji Skrutacyjnej. Radny
Senior przeprowadził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej. Radni w głosowaniu 15
głosami „za” powołali Komisję Skrutacyjną w powyższym składzie.
Radny Senior ogłosił 10-minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się komisji
i przygotowania się do przedstawienia projektu regulaminu głosowania
Po

przerwie

przystąpiono

do

ustalenia

regulaminu

głosowania

wyboru

przewodniczącego Rady Gminy Cielądz. Radny Senior poprosił przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania wyboru
przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący komisji Skrutacyjnej Jarosław Budek odczytał regulamin. Z uwagi na
brak uwag i zapytań do jego treści, odbyło się głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
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Radni jednogłośnie „za” przyjęli przedstawiony regulamin wyboru Przewodniczącego
Rady, który stanowi załącznik do protokołu.
Następnie

Radny

Senior

poprosił

o

zgłaszanie

kandydatów

na

funkcję

Przewodniczącego Rady Gminy.
Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono jedną kandydaturę: radny Jarosław
Budek zgłosił radną Małgorzatę Rosę. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie,
a następnie zabrała głos w celu zaprezentowania swojej kandydatury na w/w funkcję.
Radny Senior ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po wznowieniu obrad, Komisja Skrutacyjna krótko przypomniała zasady głosowania,
a następnie wyczytywała z imienia i nazwiska radnych, którym kolejno wręczała karty do
głosowania, które radni wypełniali w miejscu wyznaczonym spełniającym wymogi tajności,
po czym wrzucali karty do urny.
Po zebraniu kart i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jarosław
Budek odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej. Protokół ten stanowi załącznik do protokołu
z sesji. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana
radna Rosa Małgorzata Aneta.
Uwzględniając wynik głosowania prowadzący sesję Radny Senior – Adam Michalak
odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Wobec braku uwag,
poinformował, że uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr I.1.18 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.
Radny Senior dalsze prowadzenie obrad przekazał nowo wybranej Przewodniczącej
Rady Gminy – Małgorzacie Rosa.

Punkt 5.
Kolejny punkt sesji dotyczył ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodnicząca

Rady

Gminy

–

Małgorzata

Rosa

zaproponowała,

by

utrzymać

dotychczasową liczbę wiceprzewodniczących tj. 2 osoby. Innych propozycji nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Cielądz. Następnie oznajmiła, iż
głosowanie odbywa się za pomocą urządzeń oraz przez podniesienie ręki. Uchwała Nr I/2/18
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została podjęta jednogłośnie -15 głosów „za” . Uchwała niniejsza oraz imienny wykaz
głosowań radnych stanowią załączniki do protokołu.

Punkt 6.
Kolejny punkt sesji dotyczył wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż punkt ten składał się będzie
z następujących podpunktów:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej ( wyjaśniła, iż komisja może zostać w tym samym
składzie co przy wyborze Przewodniczącego, chyba, że któryś z członków Komisji
kandyduje na Wiceprzewodniczącego – wtedy konieczne jest przegłosowanie nowego
składu Komisji Skrutacyjnej);
3) przyjęcie Regulaminu głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy;
4) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
5) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej;
6) przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Cielądz.
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Radny Sylwester Stefański zgłosił kandydaturę: Michała Gacę. Radny Michał Gaca
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Iwona Machnicka zgłosiła kandydaturę : Michała Trzcińskiego. Radny Michał
Trzciński wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że
zamyka listę kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy i oznajmiła że dla
przeprowadzenia głosowania należy powołać Komisję Skrutacyjną.
Przewodnicząca zaproponowała, aby Komisja Skrutacyjna pozostała w takim samym
składzie jak dla przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego Rady Gminy i zapytała,
czy są uwagi. Wobec braku uwag Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie
nad składem Komisji Skrutacyjnej. Radni w głosowaniu 15 głosami „za” powołali Komisję
Skrutacyjną w składzie.
1. Jarosław Budek.
2. Iwona Machnicka.
3. Grzegorz Stępniak.

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa ogłosiła następnie przerwę w obradach.
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Po wznowieniu obrad Przewodnicząca poinformowała, iż przystępuje się do przyjęcia
Regulaminu

głosowania

na

Wiceprzewodniczących

Rady

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych

Gminy

i

poprosiła

z projektem regulaminu

głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jarosław Budek przedstawił Regulamin
głosowania, który Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli. Regulamin
głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała następnie kandydatów, czy w ramach
autoprezentacji chcą zabrać głos. Kandydaci wyrazili zgodę i zaprezentowali swoje
kandydatury.
Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej przystąpili do przeprowadzenia
głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej przypomniał też krótko zasady głosowania, a Komisja wyczytując z imienia
i nazwiska radnych, wręczała im karty do głosowania, które radni wypełniali w miejscu
wyznaczonym spełniającym wymogi tajności, po czym wrzucali karty do urny.
Po zebraniu kart i obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Jarosław
Budek odczytał protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyboru - sporządzone oddzielnie dla
wyboru każdego Wiceprzewodniczącego. Protokoły stanowią załączniki do protokołu z sesji.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy zostali
wybrani radni:
1. Michał Gaca.
2. Michał Trzciński

Uwzględniając wynik głosowania Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa
odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Wobec braku
uwag, poinformowała, że uchwała została przyjęta. Uchwała Nr I/3/18 stanowi załącznik do
protokołu.

Punkt 7.
Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poinformowała, że kolejnym punktem
sesji jest złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Cielądz i poprosiła Wójta Gminy Pana
Pawła Królaka o złożenie ślubowania.
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Wójt Gminy – Paweł Królak złożył ślubowanie o 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”. Treść niniejszego ślubowania, podpisana przez Wójta Gminy Pawła Króla
stanowi załącznik do protokołu.

Gratulacje z okazji ponownego objęcia obowiązków złożyli Wójtowi Gminy:
w imieniu Rady Gminy - Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa, pracownicy Urzędu
i jednostek gminnych, oraz Prezes ZNP w Cielądzu.
Podczas sesji głos zabrał również Starosta Rawski – Józef Matysiak, który między
innymi pogratulował nowo wybranym Radnym i nowo wybranemu Wójtowi.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady przypomniała o obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania.

Punkt 8.
Na powyższym wyczerpany został porządek obrad. Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Rosa zamknęła obrady I sesji Rady Gminy.
Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała :
Bogusława Kobacka
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