PROTOKÓŁ NR I
Rady Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2010 r.
1. I sesję nowo-wybranej Rady Gminy Czernica, o godz. 11.00, otworzył
najstarszy wiekiem radny Władysław Baszczij. Powitał Radnych,
Sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika 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.
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zaświadczenia o wyborze – stanowią one zał. nr 4 do protokołu. Złożyła
gratulacje i życzyła owocnej pracy w Radzie na rzecz całej społeczności
gminy Czernica.
2. Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo-wybranych
radnych.
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 Katarzyna Mularczyk odczytała kolejno, z imienia i
nazwiska radnych, a radni wstając wypowiadali: „ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
3. Rada przystąpiła do ustalenia porządku obrad.
Radny Senior odczytał zaproponowany porządek obrad, który Rada
zatwierdziła jednogłośnie – stanowi on zał. nr 5 do protokołu.
4. Rada zgłosiła następujących kandydatów na funkcję przewodniczącego
Rady:
- radną Annę Andrusyn – wyraziła zgodę na kandydowanie;

- radnego Jarosława Jagielskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada zamknęła listę kandydatów na
przewodniczącego Rady.
W celu wyboru przewodniczącego Rady, Rada powołała Komisję
Skrutacyjną. Do pracy w Komisji wyrazili zgodę:
- radna Sabina Jasińska,
- radna Anna Jezierska,
- radna Katarzyna Moroz.
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony 15 głosami.
Rada zatwierdziła regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Czernica. W tym celu Rada podjęła uchwałę:
Nr I/1/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na
przewodniczącego Rady Gminy Czernica
Projekt

uchwały odczytała radna Katarzyna Mularczyk – uwag nie

wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała

została przyjęta

jednogłośnie i stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Kandydaci na przewodniczącego Rady, w alfabetycznej kolejności,
zaprezentowali swe osoby:
Anna Andrusyn – lat 36, wykształcenie średnie, od 3 lat pracuje na

–

stanowisku administracyjno- biurowym, jest osoba kreatywną, dobrze układa
się jej współpraca z ludźmi, sumiennie wykonuje swe obowiązki, ma
uregulowaną sytuację rodzinną, posiada poparcie radnych powiatowych.
Podczas pracy w Radzie będzie miała na względzie dobro całej gminy.
-

Jarosław Jagielski – lat 46,

w poprzedniej kadencji był

wiceprzewodniczącym Rady, jest założycielem Towarzystwa Przyjaciół
Ratowic, wieloletnim sołtysem tej wsi, reprezentował gminę i powiat na
dożynkach wojewódzkich, na których nasz wieniec

dożynkowy otrzymał

nagrodę specjalną, został uhonorowany nagrodą lidera za pracę na rzecz

społeczności wiejskiej, jest osobą kreatywną i otwartą na współpracę.
Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Komisja Skrutacyjna rozdała, przygotowane przez siebie, karty do głosowania,
po czym nastąpiło głosowanie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała 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 7 głosów,

–

Jarosław Jagielski otrzymał 8 głosów.
Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radny
Jarosław Jagielski uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na
przewodniczącego Rady Gminy Czernica – protokół Komisji Skrutacyjnej
wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu.
W związku z powyższym senior Władysław Baszczij odczytał treść uchwały
Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czernica
- została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
5. Radny Senior przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady
i pogratulował wyboru.
Nowo-wybrany Przewodniczący Rady podziękował radnym za zaufanie.
6. Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica zgłoszono
następujących kandydatów:
- Halinę Popiołek – wyraziła zgodę na kandydowanie,
- Elżbietę Szymańską – wyraziła zgodę na kandydowanie,
Rada jednogłośnie zamknęła powyższą listę kandydatów.
Celem dokonania wyboru, powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
- Sabina Jasińska – wyraziła zgodę na pracę w Komisji,

- Anna Jezierska – wyraziła zgodę na pracę w Komisji,
- Katarzyna Moroz – wyraziła zgodę na pracę w Komisji.
Za zgłoszonym składem w/w Komisji głosowało 15 radnych.
Rada zatwierdziła regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Czernica. W tym celu podjęła uchwałę w sprawie:
Nr I/3/2006 - przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica
Projekt

uchwały

odczytała radna

Katarzyna Mularczyk – uwag nie

wniesiono.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, uchwała została przyjęta
jednogłośnie i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady, w alfabetycznej
kolejności, zaprezentowali swe osoby:
- Halina Popiołek – lat 58, mąż, 3 wnuków,

pełni funkcje sołtysa wsi

Dobrzykowice; jako radna starała się być bardzo uczciwa i sprawiedliwa.
- Elżbieta Szymańska – prowadzi działalność gospodarczą, podczas pracy w
Radzie obowiązki radnej wykonywać będzie sumiennie.
Rada przystąpiła do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica.
Komisja Skrutacyjna rozdała, przygotowane przez siebie, karty do
głosowania, po czym nastąpiło głosowanie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała 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 6 głosów,
- Elżbieta Szymańska otrzymała 9 głosów.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydat radna
Elżbieta Szymańska uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na

wiceprzewodniczącą Rady Gminy Czernica - protokół Komisji Skrutacyjnej
wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 10 do protokołu..
W związku z powyższym, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały
Nr I/4/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica
- została przyjęta jednogłośnie i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
7. Wolne wnioski.
Pan Wójt wyraził uznanie i pogratulował wszystkim radnym wygranych
wyborów. Podkreślił, że jest to wyjątkowa Rada, bo jest młoda i licząca 11
kobiet. Wyraził przekonanie, że Rada tej kadencji będzie dobrze służyć w
interesie społeczności.
8. O godz. 12.40, Przewodniczący Rady zamknął
Czernica.
Protokołowała
Barbara Listwan
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