Protokół Nr 1/18
z posiedzenia I Sesji Rady Gminy Regnów
w dniu 19 listopada 2018 roku

Obrady

rozpoczęto:

o godz.10.00

a zakończono
o godz. 11.20
Ustawowa liczba radnych -15
Radnych obecnych
-15
Radni obecni na posiedzeniu

swoją obecność

potwierdzili na

załączonej

do

protokołu liście

obecności.

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Józef Matysiak

- Starosta Rawski

2. Tomasz Wojdalski

- Wójt Gminy

3. Mariusz Cheba

- Nowo wybrany Wójt Gminy Regnów

4. Alina Szczegulska

- Skarbnik Gminy

5. Agnieszka Rokicka-Bednarek- Sekretarz Gminy
6. Małgorzata Konopińska

-

Przewodnicząca

Gminnej Komi sji Wyborczej w Regnowie.

Punkt 1.

Dot. OTWARCIE SESJI
Pierwszą Sesję

gminnym

Rady Gminy Regnów zgodnie z art. 20 ust. C ustawy o samorządzie

otworzyła

Poinformowała, że

Pani Longina Wachowicz- jako najstarsza wiekiem nowo wybrana radna.
ustawowy

skład

Rady wynosi 15 radnych.

Stwierdziła,

że

w sesji

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i
podejmować

prawomocne

Następnie powitała

uchwały.

wszystkie obecne na posiedzeniu osoby.

Punkt 2.

Dot. ZtOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ RADNYCH
Przystąpiono

do ceremonii ślubowania wszyscy radni i pozostałe osoby powstali.

Radna Longina Wachowicz

„ Wierny

odczytała rotę ślubowania

o

następującej treści:

Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
mieszkańców".
Najmłodszy

wiekiem radny - Pan

Michał

Plaskota

wyczytywał

nazwiska radnych, którzy po

powstaniu z miejsc składali ślubowanie. Wywołani kolejno radni wypowiadali słowo
,,ślubuję" ,a część radnych dodała „Tak mi dopomóż Bóg". Ślubowanie złożyło 15 radnych.

Radna Longina Wachowicz
ślubowanie, objęli

W dalszej

złożyła

stwierd2; iła,

że

radni, którzy

złożyli

mandat radnego Rady Gminy Regnów.

części Przewodnicząca

poinformowała iż

gratulacje i

Gminnej Komisji Wyborczej

Małgorzata Konopińska

w ostatnich wyborach liczba osób uprawnionych do

głosowania wynosiła

1503 osoby, kart do głosowania wydano 1048 osobom, w wyborach udział wzięło 69,73%
głosowania,

uprawnionych do

natomiast

głosów

ważnych

oddano 1027

zaś

głosów

nieważnych oddano 21. Następnie wręczyła nowo wybranym radnym zaświadczenia o

wyborze.
Po wręczeniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania Radna Longina Wachowicz przedstawiła
ustalony przez Komisarza Wyborczego

porządek

obrad:

1. Otwarcie sesji.
Złożenia ślubowania

2.

3. Wybór

Przewodniczącego

Złożenia ślubowania

4.

przez radnych.
Rady Gminy.

przez Wójta Gminy Regnów.

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego
Seniora.
Zakończenie

6.

obrad pierwszej sesji Rady Gminy Regnów.

Następnie zaproponowała zmianę kolejności

punktów, w ten sposób że dotychczasowy

punkt 5 będzie punktem 4, natomiast punkt 4 będzie punktem 5 z uwagi na to, że po
wyborze

Przewodniczącego

sesje prowadzi nowo wybrany

Przewodniczący

Rady Gminy.

Wobec braku innych propozycji zmian Radna Longina Wachowicz stwierdziła kworum
zarządziła

głosowanie

naciśnięcie

przycisku.

Stwierdziła,

że

ustawowego

składu

w sprawie zmiany

obrad poprzez poniesienie ręki

za zmianą porządku obrad opowiedziała się bezwzględna większość
rady tj. 15 radnych.

Następnie poinformowała, że
porządku

porządku

Rada Gminy będzie obradowała na I Sesji wg następującego

obrad:

1. Otwarcie sesji.
2.

Złożenia ślubowania

3. Wybór

przez radnych.

Przewodniczącego

Rady Gminy.

4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego
Seniora.
5. Złożenia

ślubowania

przez Wójta Gminy Regnów.

6. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy Regnów.

Punkt 3.

Dot. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
Przystąpiono

do realizacji punktu

poinformowała,

Radna Longina Wachowicz
samorządzie

dotyczącego

związku

W

Rady Gminy.

na postawie art. 19 ust. 1 ustawy o

głosowaniu

gminnym Rada Gminy w

Przewodniczącego,

że

Przewodniczącego

wyboru

tajnym wybiera ze swojego grona

z tym, na podstawie § 43 Statutu Gminy Regnów konieczne

jest powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania i poprosiła o zgłaszanie
kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.
W skład Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatu ry:
1.Tkaczyk Katarzyna
2.Jędrzejczyk

Lucyna

3.Biedrzycka

Małgorzata

W/w wymienione osoby wyraziły zgodę na powołanie do składu Komisji Skrutacyjnej.
W związku z brakiem uwag do proponowanego składu komisji przystąpiono do głosowania
jawnego. Radni w głosowaniu 15 głosami „za" powołali Komisję Skrutacyjną w w/w składzie.
Komisja Skrutacyjna

dokonała

ukonstytuowania.

Radna Longina Wachowicz poinformowała, że dla właściwego wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy
Katarzynę

należy przyjąć

Przewodniczącą

Tkaczyk-

głosowania

Regulamin

głosowania.

W

związku

poprosiła

z tym

Panią

Komisji Skrutacyjnej o. przedstawienie Regulaminu

na Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodnicząca
Przewodniczącego

Komisji

Skrutacyjnej

przedstawiła

głosowania

Regulamin

na

Rady Gminy Regnów przeprowadzonego na Sesji Rady Gminy Regnów w

dniu 19 listopada 2018 roku. Wobec braku uwag i propozycji zmian poddano regulamin pod
głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za" przyjęli w/w Regulamin.

Regulamin

głosowania

w

wyborach

przewodniczącego

Rady

Gminy

przeprowadzonego na sesji w dniu 19 listopada 2018 r. stanowi załącznik do
Na

Przewodniczącego

Rady Gminy Regnów

zgłoszono

Regnów

protokołu.

dwóch kandydatów:

1. Sławomira Dudka
2. Dariusza Woszczyka
Wobec braku innych
zgłoszeni

zgłoszeń

kandydaci wyrazili

zgodę

Radna Longina Wachowicz

Po

przerwie

kandydatów a

na kandydowanie.

Następnie ogłosiła 15-minutową przerwę

przygotowali karty do

zamknęła listę

podczas której

członkowie

Komisji Skrutacyjnej

głosowania.

Przewodnicząca

głosowania. Następnie

Komisji

Skrutacyjnej

przypomniała

radnym

zasady

Radna Małgorzata Biedrzycka rozdała karty do głosowania wszystkim

radnym. Przewodnicząca Komisji wyczytała z imienia i nazwiska radnych, wyczytani radni
podchodzili do urny i wrzucali karty do

głosowania.

Po zebraniu kart do głosowania i przeliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej
odczytała protokół, podając

wynik głosowania.

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych, w głosowaniu udział
wzięło

15 radnych,

Kandydaci na
1.

głosów ważnych

Przewodniczącego

Sławomir

oddano 15, głosów nieważnych nie było.

Rady Gminy otrzymali

następuj ącą ilość głosów:

Dudek- 10 głosów

2. Dariusz Woszczyk- 5 głosów
Wobec powyższego Komisja skrutacyjna stwierdziła, że na PRZEWODNICZĄCEGO RADY
GMINY REGNÓW został wybrany PAN SŁAWOMIR DUDEK.
{Protokół

komisji

przewodniczącego

skrutacyjnej

z

ustalenia

wyników

głosowania

w

wyborach

Rady Gminy Regnów sporządzony na sesji w dniu 19 listopada 2018 r.

stanowi załącznil<do protokołu obrad sesji).
Radna

Longina

Wachowicz

przedstawiła

Uchwałę

Nr

1/1/18

w

sprawie

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Regnów.
Uchwała Nr 1/1/18- stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 4.

Dot.

PRZEJĘCIE

PREZ PRZEWODZNICZACEGO RADY GMINY PROWADZENIA SESJI

PRZEZ RADNEGO SENIORA

Radna Longina Wachowicz zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy o przeJęc1e
prowadzenia obrad, następnie złożyła gratulacje. Przewodniczący Rady
podziękował

Sławomir

Dudek

radnym za udzielone poparcie i przystąpił do prowadzenia dalszej części obrad .

Punkt 6

Dot. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ WÓJTA GMINY REGNÓW.
Przewodniczący

Rady Gminy

poprosił

Pana Mariusza

Chebę-

wybranego na Wójta Gminy

Regnów, w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku o złożenie
ślubowania .

Wójt Gminy Mariusz Cheba

odczytał

i

podpisał treść ślubowania

o

następującej treść:

„Obejmując urząd

wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wiernosc, prawu a

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".
Następnie Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata Konopińska wręczyła

zaświadczenie o wyborze wójta w wyborach powszechnych w dniu 21 października 2018

roku .
Serdeczne gratulacje złożyli Starosta Rawski- Józef Matysiak, Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir

Dudek, Wójt elekt-Tomasz Wojdalski.

Punkt 7

Dot. ZAKOŃCZENIE OBRAD I SESJI GMINY REGNÓW
W związku z wyczerpaniem porządku obrad I Sesja Rady Gminy Regnów na powyższym
została zakończorfa .
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Przewodniczą y

ady Gminy

s. TJ4eft.
Sławomir

Dudek

