
PROTOKÓŁ NR I 

posiedzenia Rady Gminy Czernica z dnia 1 grudnia 2014 r. 

  

1. I sesję nowo-wybranej Rady Gminy Czernica, o godz. 13.00, otworzył 

najstarszy wiekiem radny Jerzy Misztal. Powitał Radnych, Sołtysów, 

Wójta Gminy i przybyłych Gości. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad – obecni byli wszyscy radni. Lista obecności 

radnych, sołtysów i gości stanowi odpowiednio zał. nr 1, zał. nr 2, zał. nr 

3 do protokołu. 

2. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy p. 

Aleksandra Ciesiun wręczyła wszystkim radnym Gminy Czernica 

zaświadczenia o wyborze – stanowią one zał. nr 4 do protokołu. Złożyła 

gratulacje i życzyła owocnej pracy w Radzie na rzecz całej społeczności 

Gminy Czernica. 

3. Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo-wybranych 

radnych.  

4. Radny Senior odczytał rotę ślubowania: 

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 

uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 

mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców” 

po czym radna Anna Andrusyn odczytała kolejno, z imienia i nazwiska 

radnych, a radni wstając wypowiadali: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

5. Rada przystąpiła do ustalenia porządku obrad. 

Radny Senior odczytał zaproponowany przez Komisarza Wyborczego we 

Wrocławiu porządek obrad, który Rada zatwierdziła jednogłośnie – 

stanowi on zał. nr 5 do protokołu.  

6. Przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Czernica.  

Zgłoszono następujących kandydatów na funkcję przewodniczącego 

Rady: 



- radna Katarzyna Moroz zgłosiła kandydaturę Anny Andrusyn. Radna 

wyraziła zgodę na kandydowanie; 

- radny Leszek Kusiak zgłosił kandydaturę Ryszarda Wychudzkiego – 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada zamknęła jednogłośnie listę 

kandydatów na przewodniczącego Rady. 

W celu wyboru przewodniczącego Rady powołano Komisję 

Skrutacyjną. Do pracy w Komisji wyrazili zgodę: 

- radna Sabina Jasińska, 

- radna Iwona Fuchs,  

- radny Paweł Falkiewicz. 

Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony 15 głosami. 

                      Kandydaci na przewodniczącego Rady  zaprezentowali swe 

osoby i  Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Czernica.  

 Komisja Skrutacyjna rozdała, przygotowane przez siebie, karty do      

 głosowania,  po czym nastąpiło głosowanie. 

 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała Radę ze sposobem 

głosowania  i wyczytywała kolejno z listy obecnych na  sesji radnych, 

którzy podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania z oddanym 

głosem. 

 Po podliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała  

 protokół Komisji i podała wyniki głosowania: 

– Anna Andrusyn otrzymała 9 głosów, 

– Ryszard Wychudzki otrzymał 6 głosów. 

Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydatka  

radna  Anna Andrusyn uzyskała wymaganą ilość głosów i została 

wybrana  na  przewodniczącą Rady Gminy Czernica – protokół Komisji 



Skrutacyjnej  wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 

W związku z powyższym senior Jerzy Misztal odczytał treść uchwały: 

 

Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Czernica 

Uchwała    została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

Radny Senior przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącej Rady i 

pogratulował wyboru. 

Nowo-wybrana Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za zaufanie i 

obdarzenie jej tą funkcją oraz zaproponowała rozszerzenie porządku 

obrad o następujące punkty: 

          -  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica, 

2/  powołania Komisji Rewizyjnej, 

3/ powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu 

działania i składu osobowego, 

4/ powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu 

osobowego, 

5/ powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych  oraz ustalenia jej 

przedmiotu działania i składu osobowego. 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 15 głosami. 

Głos zabrał p. Jarosław Jagielski –przewodniczący Rady poprzedniej 

kadencji, który pogratulował radnej Annie Andrusyn wyboru na funkcję 

przewodniczącej Rady Gminy i życzył owocnej pracy. 

Ad. 1/ 

Rada przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady; w tym celu 

powołała Komisję Skrutacyjną. Do pracy w Komisji zgodę wyrazili: 



- radna Sabina Jasińska, 

- radna Iwona Fuchs,  

- radny Paweł Falkiewicz. 

Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony 15 głosami. 

Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica zgłoszono  

następujących kandydatów: 

- radny Waldemar Latoszek zgłosił kandydaturę  Piotra Zakręty -  wyraził    

zgodę na kandydowanie, 

- kandydaturę Haliny Popiołek zgłosił radny Leszek Kusiak.  Wyraziła 

zgodę na kandydowanie. 

Z uwagi na to, że nie zgłoszono innych kandydatur,  Rada jednogłośnie 

zamknęła powyższą listę kandydatów. 

   Rada przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Czernica. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała Radę ze 

sposobem głosowania  i wyczytywała kolejno z listy obecnych na  sesji 

radnych, którzy podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania z 

oddanym głosem. 

 Po podliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

 protokół Komisji i podała wyniki głosowania: 

 - Halina Popiołek otrzymała 5 głosów, 

 - Piotr Zakręta otrzymał 10 głosów. 

 Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny  

 Piotr Zakręta uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na  

 wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica - protokół Komisji 

Skrutacyjnej  wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 8 do 

protokołu. 

W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady odczytał treść uchwały: 

  



Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Czernica 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 

głosu – uchwała stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

Głos zabrał  Wójt Gminy  Pan Stefan Dębski, który pogratulował 

wszystkim radnym wygranych wyborów oraz Annie Andrusy wyboru na 

funkcję przewodniczącej Rady i Piotrowi Zakręcie wyboru na funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady. Zaznaczył, iż cieszy go fakt, że dużo 

radnych z poprzedniej kadencji zostało radnymi nowej kadencji Rady. 

Podkreślił, że nowy Wójt będzie miał dobrą Radę. Ma również nadzieje, 

że nowa Rada wraz z Wójtem, który ma duże doświadczenie w 

pozyskiwaniu środków unijnych, wykona dużo prac inwestycyjnych na 

rzecz społeczności lokalnej, czego wszystkim życzy.  

Wójt Elekt złożył gratulacje radnym oraz podziękował Panu Stefanowi 

Dębskiemu za pracę na rzecz Gminy. 

Ad. 2/  Rada podjęła uchwały w sprawie: 

 

- Nr I/3/2014 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w skład Komisji Rewizyjnej 

weszli: 

- Magdalena Brandys – wyraziła zgodę 

- Wieslawa Wolska - wyraziła zgodę 

- Adam Jaskuła – nie wyraził zgody 

- Leszek Kusiak – wyraził zgodę. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 10 do protokołu. 



Rada dokonała wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Za 

kandydaturą  Magdaleny Brandys na przewodniczącą Komisji głosowało 

10 radnych, 2 – przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. 

Na zastępcę przewodniczącej Komisji wytypowano Wiesławę Wolską – 

13 głosów za, 1 – przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

- Nr I/4/2014 – powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia 

jej przedmiotu działania i składu osobowego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w skład Komisji Budżetu i 

Finansów weszli: 

- Jerzy Misztal  - uzyskał 15 głosów za, 

- Katarzyna Moroz – uzyskała 12 głosów za, 1- przeciw, 1 głos  

                                                                                                wstrzymujący 

- Halina Popiołek  - uzyskała 15 głosów za, 

- Iwona Fuchs – uzyskała 11 głosów za, 4 wstrzymujące. 

- Jacek Bogusz – uzyskał 9 głosów za, 4 – przeciw, 2 głosy wstrzymujące. 

Ponadto zgłoszono kandydaturę Sabiny Jasińskiej, która uzyskała 6 

głosów za,  9 przeciw i nie weszła w skład Komisji. 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 11 do protokołu. 

 

- Nr I/5/2014 - – powołania Komisji Zagospodarowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej 

przedmiotu działania i składu osobowego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w skład Komisji Budżetu i 

Finansów weszli: 

- Paweł Falkiewicz – uzyskała 9 głosów za, przeciw – 4, 2 radnych 

wstrzymało się od głosu; 

- Piotr Zakręta - uzyskała 11 głosów za, przeciw – 3, 1 radny wstrzymał 

się od głosu; 

- Waldemar Latoszek - uzyskała 10 głosów za, przeciw – 4, 1 radny 

wstrzymał się od głosu; 

Ponadto zgłoszono kandydaturę Adama Jaskuły, który uzyskał 6 głosów 

za,  9 - przeciw i nie wszedł w skład Komisji. 



Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy radni – stanowi ona zał. nr 12 do protokołu. 

 

- I/6/2014 - powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz 

ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w skład Komisji Budżetu i 

Finansów weszli: 

- Sabina Jasińska 

- Adam Jaskuła 

- Ryszard Wychudzki 

- Anna Andrusyn 

Projekt uchwały odczytała Przewodnicząca Rady – uwag nie wniesiono. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi 

zał. nr 13  do protokołu 

Głos zabrał radny Ryszard Wychudzki i stwierdził, że składy Komisji 

Rady zostały uprzednio zaplanowane, bez porozumienia z wszystkimi 

radnymi.  

    Na tym  Przewodnicząca Rady, o godz. 15.00, zamknęła sesję Rady   

     Gminy  Czernica.  

  

                                                                        Protokołowała 

                                                                       Barbara Listwan 

  

 


