Protokół
z I Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r. w Sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 1206-1335
Posiedzenie otworzył i prowadził radny senior pan Bogusław Czyżowicz. Poinformował, że
według nowych przepisów sesja jest transmitowana na żywo w sieci teleinformatycznej.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum. Powitał zebranych radnych, pana Michała
Franasa Wójta elekta, Panią Grzybek Sekretarza Gminy, sołtysów i kierowników jednostek.
W posiedzeniu udział wzięli pan:
Paweł Werłos – Wójt Gminy Mniszków;
Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta i Gminy Opoczno;
Piotr Stępniak – rzecznik prasowy Burmistrza Opoczna;
pani Grażyna Krakowiak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej.
 Radny Senior oddał głos pani Krakowiak, która wręczyła radnym zaświadczenia o
wyborze na radnego. Następnie odczytał rotę ślubowania, dodał, że pani Grzybek
będzie odczytywać kolejno z listy nazwiska radnych, którzy wypowiedzą słowo
„ślubuję”, dodał, że ślubowanie może być z dodanym słowem „tak mi dopomóż Bóg”.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców"
Lista radnych, którzy złożyli ślubowanie
















Badura Adam
Czyżowicz Bogusław
Grzegorski Marian
Grzybek Henryk
Jakubczyk Maria
Kacprzak Bogdan
Kacprzak Bolesław
Kacprzak Marcin
Kaczmarczyk Piotr
Malej Sylwester
Maruszewski Krzysztof
Serafin Zdzisław
Szufladowicz Maciej
Szufladowicz Zuzanna
Wiechecki Kazimierz

 Radny Senior poinformował, że wszyscy radni złożyli ślubowanie, dodał, że tym
samym zrealizowano punkt 1 i 2 porządku posiedzenia, wniósł o zmianę porządku
posiedzenia według poniższego porządku:
3) Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy;
4) Wybór Przewodniczącego Rady Gminy, w tym:
a) przyjęcie regulaminu głosowania,
b) zgłaszanie kandydatów,
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c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ustalenie wyniku głosowania będące jednoznaczne z podjęciem uchwały o wyborze
Przewodniczącego Rady;
5) Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady;
6) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady, w tym:
a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących
b) zgłaszanie kandydatów,
c) wybór komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) ustalenie wyniku głosowania będące jednoznaczne z podjęciem uchwały o wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady;
7) Zamknięcie sesji.
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem zmiany porządku posiedzenia głosowano jednogłośnie.
Ad.3. Pani Krakowiak Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła panu Michałowi
Franas zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Poświętne, odczytując jego treść.
 pan Franas Wójt Gminy złożył ślubowanie, podziękował za zaufanie oraz wybór na
Wójta Gminy, pogratulował radnych.
Ad.4. Pani Szałowiło radca prawny zapoznała zebranych z regulaminem głosowania – w
załączeniu do protokołu – Przewodniczącego Rady Gminy, dodała, że odnosi się on również
do wyborów wiceprzewodniczących.
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem regulaminu głosowano jednogłośnie.
Ad3.a. radny Szufladowicz zgłosił kandydaturę radnego Wiecheckiego na Przewodniczącego
Rady.
- radny Wiechecki wyraził zgodę
Wobec braku dalszych kandydatur radny Senior zamknął listę kandydatur. Za zamknięciem
listy kandydatur głosowano jednogłośnie.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych:
- Marian Grzegorski,
- Zuzanna Szufladowicz,
- Maria Jakubczyk,
Krzysztof Maruszewski.
Za składem komisji skrutacyjnej głosowano jednogłośnie.
 Radny Senior ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się komisji.
Po wznowieniu obrad radny Wiechecki zaprezentował swoja kandydaturę.
 Radny Grzegorski jako przewodniczący przedstawił skład komisji skrutacyjnej,
przypominał zasady głosowania.
Międzyczasie głos zabrali pan Tomasz Łuczkowski sekretarz gminy Opoczno, pan Michał
Franas Wójt Gminy Poświętne oraz pan Paweł Werłos Wójt Gminy Mniszków.
Wyczytywani kolejno z listy radni dokonywali wyboru Przewodniczącego Rady w głosowaniu
tajnym.
Po zakończeniu głosowania radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał
protokół. Na przewodniczącego Rady Gminy Poświętne bezwzględną ilością głosów wybrano
radnego Kazimierza Wiecheckiego ( 13 głosów poparcia)
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Ad.5. Radny Senior złożył gratulacje odczytał uchwałę o wyborze Przewodniczącego rady
Gminy oraz przekazał dalsze prowadzenie posiedzenia w ręce nowo wybranego
przewodniczącego.
 pan Franas Wójt Gminy złożył gratulacje.
 radny Wiechecki Przewodniczący Rady podziękował za zaufanie.
Ad.6. Radny Wiechecki Przewodniczący Rady zaproponował, aby w radzie było dwóch
wiceprzewodniczących.
Za ustaleniem liczby dwóch (2) wiceprzewodniczących głosowano jednogłośnie.
Na wiceprzewodniczących zgłoszono:
radnego Sylwestra Maleja – który wyraził zgodę na kandydowanie,
radnego Bogdana Kacprzaka – wyraził zgodę.
Zamknięcie listy kandydatur przegłosowano jednogłośnie.
 Radny Szufladowicz zaproponował aby komisja skrutacyjna w poprzednim składzie
przeprowadziła głosowanie.
- radni, Marian Grzegorski, Zuzanna Szufladowicz, Maria Jakubczyk oraz Krzysztof
Maruszewski wyrazili zgodę.
Skład komisji skrutacyjnej przyjęto jednogłośnie.
Pop przerwie radny Grzegorski przewodniczący komisji skrutacyjnej przypomniał zasady
głosowania i przystąpiono do głosowania tajnego.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Grzegorski
odczytał protokół głosowania.
Kandydaci na wiceprzewodniczącego rady otrzymali następującą liczbę głosów:
- radny Malej – 14 głosów poparcia,
- radny Kacprzak – 15 głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej złożył gratulacje.
 radny Wiechecki Przewodniczący Rady odczytał uchwałę o wyborze
wiceprzewodniczących.
O godzinie 1335 radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy Poświętne zamknął
posiedzenie Rady Gminy.
Protokołował
Radny Senior
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Bogusław Czyżowicz
Kazimierz Wiechecki
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