
                                              Protokół Nr I/2014 
                      z  S e s j i   R a d y   G m i n y   w   Ś w i e r c z o w i e 

z dnia 1 grudnia 2014 roku  
 

           Obrady sesji otworzył radny senior Roman Żołnowski , który  
przywitał nowo wybranych radnych, sołtysów poszczególnych miejscowości, Wójta 
Gminy Panią Barbarę Bednarz oraz kadrę kierowniczą urzędu  gminy  oraz  
kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy. Przed rozpoczęciem 
obrad obecni na sesji zaśpiewali  Hymn Państwowy .Radny senior przedstawił 
porządek obrad inauguracyjnej sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w 
Opolu: 
 
1.Otwarcie sesji. 
2.Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej 
     w  Świerczowie. 
3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4.Stwierdzenie kworum. 
5.Wybór  Komisji Skrutacyjnej. 
6.Wybór Przewodniczącego/ Przewodniczacej/ Rady. 
7.Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej/ Rady. 
8.Zakończenie sesji. 
 
Do p-tu 2. 
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Marta Woźniak  wręczyła 
wszystkim radnym zaświadczenie o wyborze.  
Pani Wójt Barbara Bednarz złożyła gratulacje nowo wybranym radnym życząc 
wszystkim dobrej współpracy na rzecz rozwoju naszej gminy. 
         
Do p-tu 3. 
 
Radny senior i prowadzący obrady Roman Żołnowski złożył pierwszy uroczyście  
ślubowanie odczytując treść roty, a następnie każdy radny/a/  wyczytany/a/ z listy 
obecności  kolejno  wypowiadali  słowo „Ślubuję” , niektórzy z dodaniem zdania ” Tak 
mi dopomóż Bóg „ . 
 
Do p-tu 4. 
 
Radny senior Roman Żołnowski stwierdził na podstawie listy obecności,że w 
obradach uczestniczy 15 radnych/ stan ustawowy/ 15  co stanowi kworum do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Do p-tu 5. 
 
Radny senior Roman Żołnowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji 
skrutacyjnej  w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie. 
 
Do komisji zgłoszono radnych: 
 



 
1. Bronś Wandę – wyraziła zgodę  
2. Paduch Grzegorza – wyraził zgodę 
3. Łukawskiego Roberta – wyraził zgodę. 
 
Przegłosowano skład komisji skrutacyjnej- 15 radnych głosowało za powołaniem 
komisji  w w/w składzie. 
 
Do p-tu 6. 
 
Radny senior Roman Żołnowski poprosił o zgłaszanie kandydatur na 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Radna Maria Kujawa zgłosiła radnego Adama Janasa, który wyraził zgodę. 
Radny Gałka Roman zgłosił radnego  Romana Żołnowskiego, który nie wyraził 
zgody. 
Komisja skrutacyjna po przygotowaniu i opieczętowaniu kart  rozdała radnym 
karty. 
Radny senior Roman Żołnowski omówił zasady ważności głosu i sposób 
głosowania , poinformował o możliwości korzystania z kabiny do głosowania. 
Poinformował również ,że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym kandydat na 
Przewodniczącego Rady nie bierze udziału w głosowaniu. 
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna 
Wanda Bronś przedstawiła protokół z głosowania i obliczenia wyników z wyboru. 
Przewodniczącym Rady Gminy wybrany został radny Adam Janas. W głosowaniu 
udział wzięło 14 radnych, głosów ważnych oddało 13 radnych, 1 głos był 
nieważny. 
Radny senior przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji Przewodniczącemu Rady 
Panu Adamowi Janas, który podziękował za wybór i zaufanie. . 
 
Do p-tu 7. 
 

     Przewodniczący zaproponował, aby komisja powołana do wyboru 
     przewodniczącego przeprowadziła głosowanie na  Wiceprzewodniczącego 
     Rady. Wniosek przegłosowano,15 radnych głosowało za pozostawieniem składu 
     wcześniej powołanej komisji. 
     Przystąpiono do zgłaszania kandydatów: 
     Radny Józef Kłodziński zgłosił radnego Andrzeja Hrycyszyna, który wyraził zgodę. 
     Radna Edyta Więckowska zgłosiła radnego Romana Gałkę, który nie wyraził 
     zgody. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna 
Wanda Bronś przedstawiła protokół z głosowania i obliczenia wyników z wyboru. 
Wice przewodniczącym  Rady Gminy wybrany został radny Andrzej Hrycyszyn.    
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych/ kandydat nie brał udziału                         
w głosowaniu /,głosów ważnych oddało 14 radnych, głosów nieważnych nie było. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Hrycyszyn  podziękował za wybór. 

 
      Do p-tu 8. 
     
    Przewodniczący zamknął obrady  sesji informując o terminie następnej sesji             
w poniedziałek tj. 8 grudnia 2014 roku o godz.10°° w Gminnym Ośrodku Kultury        



w Świerczowie.  Radni mogą zostać powiadomieni telefonicznie. Na sesji nowo 
wybrany Wójt złoży ślubowanie . 
 
 
 
                                                                                       Prowadzący obrady – Radny Senior 

 
                                                                                                    Roman Żołnowski  

 
 
 

Protokółowała :Teresa Cieplik 

 


