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Protokół Nr VIII/1/2018 

z I Sesji Rady Gminy w Rakszawie 

z dnia 19 listopada 2018 r. 
 

Sesję otworzyła radna senior – Pani T. Rupa, powitała wszystkich zaproszonych gości, 

ustępującą Wójt Panią M. Kula, nowo wybranego Wójta Pana J. Szubart oraz nowo wybranych 

radnych. Pani radna na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 nowo 

wybranych radnych. Radna senior powiedziała, iż porządek obrad dzisiejszej sesji został 

ustalony postanowieniem Komisarza Wyborczego i przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie i prowadzenie sesji do czasu wyboru przewodniczącego, przez radnego 

najstarszego wiekiem obecnego na sesji. 

2. Ślubowanie radnych. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Rakszawa. 

4. Ślubowanie Wójta Gminy Rakszawa. 

 

Ad. 2 

 

Radna senior przeszła do realizacji punktu drugiego porządku obrad tj. ślubowania radnych. 

Pani radna powiedziała, iż każdy radny którego po odczytaniu treści ślubowania wyczyta powie 

„ślubuję”, jeżeli radny ma życzenie może  dodać „tak mi dopomóż Bóg”. Radna senior 

odczytała 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.”. Następnie wyczytując kolejno nazwiska radnych 

przystąpiła do przyjęcia od nich ślubowania. 

Pan Bardjan Marcin – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Frączek Piotr – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pani Fus Marta – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pani Janas – Piwińska Marzena – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Kłosowski Bogdan – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Kościółek Dariusz – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Kuca Jan – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Kwoszcz Sławomir – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Marcinek Ryszard – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Piersiak Stanisław – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Rozwód Paweł – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pani Rupa Teresa – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Szląskiewicz Mirosław – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Pan Waniowski Janusz – cyt. „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Radna senior powiedziała, iż obecni radni złożyli ślubowanie, jeden radny jest nieobecny,                    

w związku z czym nie złożył ślubowania. Pani T. Rupa w związku z potrzebą stwierdzenia 

quorum w systemie elektronicznym poprosiła radnych o użycie właściwej funkcji na tablecie. 

Pani radna uznała punkt drugi porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 3 

 

Radna senior przeszła do realizacji trzeciego punktu porządku obrad tj.  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Rakszawa. Pani radna powiedziała, iż aby dokonać tego 

wyboru trzeba powołać Komisję Skrutacyjną  która przeprowadzi wybory Przewodniczącego 

Rady Gminy. Pani T. Rupa poinformowała radnych, iż członkowie Komisji Skrutacyjnej nie 
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mogą kandydować na te stanowiska. Radna senior poprosiła o zgłaszanie kandydatów                           

do Komisji Skrutacyjnej. 

Pan J. Waniowski zgłosił Pana J. Kuca. 

Pan J. Kuca wyraził zgodę. 

Pani M. Janas - Piwińska zgłosiła Pana S. Kwoszcz. 

Pan S. Kwoszcz wyraził zgodę. 

Pan J. Waniowski zgłosił Pana D. Kościółek. 

Pan D. Kościółek wyraził zgodę. 

Radna senior zapytała, czy radni chcą zgłosić kolejne osoby do Komisji Skrutacyjnej,  

w związku z tym, że radni nie zgłosili więcej kandydatów zamknęła listę, odczytała listę 

zaproponowanych osób, po czym poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

Radni przyjęli skład Komisji skrutacyjnej jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Radna senior ogłosiła krótką przerwę, celem ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 

Po przerwie radna senior wznowiła obrady, po czym powiedziała, że Komisja Skrutacyjna                  

już się ukonstytuowała, Przewodniczącym Komisji został Pan D. Kościółek. 

Radna senior otworzyła listę, po czym poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów                                 

na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pan J. Waniowski zgłosił Pana M. Bardjan. 

Pan M. Bardjan wyraził zgodę. 

Pan M. Szląskiewicz zgłosił Panią M. Janas Piwińska.  

Pani M. Janas - Piwińska wyraziła zgodę. 

Radna senior zapytała, czy radni chcą zgłosić kolejnych kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili więcej kandydatów zamknęła listę  

po czym poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyjaśnienie zasad głosowania  

na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pan D. Kościółek powiedział, że radni będą podchodzić pojedynczo, każdy dostanie jedną kartę 

do głosowania, na każdej karcie wpisane są dwa nazwiska kandydatów, po prawej stronie 

nazwiska znajdują się kratki, każdy radny przez postawienie znaku „x” w pustej kratce może 

oddać głos tylko na jednego kandydata. 

Pani Sekretarz poprosiła o 2 minuty przerwy celem przygotowania kart do głosowania. 

Po przerwie radna senior wznowiła obrady. 

Radni kolejno oddali swój głos. 

Radna senior ogłosiła przerwę, w trakcie której Komisja Skrutacyjna przeliczy wyniki 

wyborów oraz sporządzi protokół. 

Po przerwie radna senior poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 

protokołu. 

Pan D. Kościółek odczytał w/w protokół (protokół oraz karty do głosowania dołączone  

do protokołu z I sesji). 

Na Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan M. Bardjan, na którego głos oddało              

12 radnych, Pani M. Janas – Piwińska uzyskała 2 głosy. 

Radna senior pogratulowała radnemu M. Bardjan wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy 

Rakszawa, po czym przekazała Mu dalsze prowadzenie. 

Przewodniczący Rady Gminy M. Bardjan podziękował radnym za wybór i obdarzenie                       

Go zaufaniem, po czym uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad  

tj. ślubowania Wójta Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie, 

a następnie poprosił Pana Wójta Jacka Szubart o złożenie ślubowania.  
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Pan Wójt złożył ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyści ślubuję,  

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” . 

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Panu Wójtowi. 

Pan Wójt wyraził nadzieję na dobrą i owocną współpracę. 

Pani M. Kula pogratulowała nowo wybranemu Wójtowi oraz nowo wybranym radnym, życząc 

im dobrej współpracy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował zmianę do porządku obrad poprzez wprowadzenie 

piątego punktu  „Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rakszawa”, po czym ogłosił 

przerwę techniczną. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr I/1/2018 Rady Gminy                           

w Rakszawie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,               

a następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia piątego punktu porządku 

obrad tj. „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rakszawa”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu piątego porządku obrad  

tj. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rakszawa, powiedział iż  w tym celu trzeba 

będzie również powołać Komisję Skrutacyjną, po czym zapytał członków Komisji Skrutacyjnej 

powołanej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, czy wyrażą zgodę                

na uczestnictwo w Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Pan D. Kościółek wyraził zgodę. 

Pan J. Kuca wyraził zgodę. 

Pan S. Kwoszcz wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej. 

Radni przyjęli skład Komisji skrutacyjnej jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, sam zgłosił kandydaturę Pani M. Fus. 

Pani M. Fus wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni chcą zgłosić kolejnych kandydatów,  

w związku z tym, że radni nie zabrali głosu ogłosił przerwę na czas przygotowania przez 

Komisję Skrutacyjną kart do głosowania. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Przewodniczącemu Komisji 

Skrutacyjnej. 

Pan D. Kościółek powiedział, że zasady głosowania są nieco inne, jak w przypadku głosowania 

na Przewodniczącego Rady Gminy, teraz jest jeden kandydat, a przy kratkach są dwie 

możliwości poparcia tego kandydata „Tak” i „Nie”, w związku z czym radni mogą postawić 

znak „x” przy jednej, bądź drugiej możliwości.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił, aby radni podchodzili kolejno do głosowania. 

Radni kolejno oddali swoje głosy. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, w trakcie której Komisja Skrutacyjna przeliczy 

wyniki wyborów oraz sporządzi protokół. 

Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej                    

o odczytanie protokołu. 

Pan D. Kościółek odczytał w/w protokół (protokół oraz karty do głosowania dołączone  

do protokołu z I sesji). Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiedział,  

że na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy jednogłośnie została wybrana Pani M. Fus.  

Pani M. Fus podziękowała radnym za wybór oraz okazane Jej zaufanie. 
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę Nr I/2/2018 Rady Gminy Rakszawa  

z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, po czym 

uznał punkt piąty porządku obrad za wyczerpany. Pan Przewodniczący w związku                                        

z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad zamknął I sesję Rady Gminy Rakszawa. 

Obrady trwały od godz. 900 do godz. 1001. 

 

Protokołowała: Teresa Nowicka   

Zatwierdził: 

 

Marcin Bardjan 

Przewodniczący Rady Gminy 


