Protokół Nr VII/I/14
z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 1 grudnia 2014 r.
I sesja Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęła się o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny Jerzy Puchacz.
Powitał on zgromadzone na sali osoby tj. Wójta Gminy Jakuba Bronowickiego, nowo
wybranych radnych, sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników
Urzędu Gminy.
Następnie prowadzący obrady radny Jerzy Puchacz stwierdził prawomocność obrad.
Stan radnych -15 (piętnastu), obecnych – 15 (piętnastu).
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Uchwała jest załącznikiem numer 2 do protokołu.
Ad.1
Radny senior odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
5. Zamknięcie obrad.
Prowadzący obrady Jerzy Puchacz zapytał czy są uwagi do porządku obrad?
Radni nie wnieśli uwag i jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.
Ad.2
Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Stanisław Pelucha przystąpił
do wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnych i zaświadczenia o wyborze na wójta gminy
Wisznia Mała.
Prowadzący obrady radny senior odczytał tekst roty ślubowania radnego, po czym
radni wyczytywani z listy obecności na stojąco potwierdzali zaprzysiężenie na radnego
mówiąc słowa „ślubuję” bądź „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Na sali obecni byli wszyscy
nowo wybrani radni i wszyscy oni złożyli wymagane ślubowanie.
Ad.3
Prowadzący obrady radny senior Jerzy Puchacz zaproponował przystępując do 3 punktu
porządku obrad zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono
kandydatury:
radnej Małgorzaty Ottenbreit - wyraziła zgodę
radnej Janiny Elżbiety Drabiak – wyraziła zgodę
Nie zgłoszono innych kandydatur do objęcia tego stanowiska.
Następnie przystąpiono do zgłaszania radnych do pracy w komisji skrutacyjnej nadzorującej
przebieg tajnego głosowania mającego na celu wybór Przewodniczącego Rady Gminy. Z sali
padły kandydatury:
radnej Sylwi Miziniak – wyraziła zgodę,
radnego Macieja Łamasza – wyraził zgodę,
radnego Stanisława Skotnego – wyraził zgodę
radnego Władysława Synowca – wyraził zgodę.
Prowadzący obrady zapytał kto z radnych jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej
w składzie: Sylwia Miziniak, Maciej Łamasz, Stanisław Skotny i Władysław Synowiec? Radni
jednogłośnie powołali komisję skrutacyjną. Następnie radny senior ogłosił 10 minutową
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przerwę w obradach, aby umożliwić komisji skrutacyjnej wybór ze swojego grona
przewodniczącego oraz przygotować głosowanie.
Po przerwie obrady wznowiono. Radny senior oddał głos radnemu Maciejowi
Łamaszowi, który poinformował, że członkowie komisji skrutacyjnej wybrali jego osobę na
przewodniczącego komisji. Następnie radny Maciej Łamasz przedstawił procedurę
głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała. Poinformował, że
komisja skrutacyjna sporządziła i opieczętowała pieczęcią „Rada Gminy Wisznia Mała”
karty do głosowania. Głosowanie odbyło się w ten sposób, że przewodniczący komisji
skrutacyjnej wg. listy obecności wywoływał nazwisko radnego, który odbierał kartę do
głosowania, przechodził za parawan umożliwiający dyskretne (tajne głosowanie), następnie
podchodził do urny i wrzucał do niej kartę do głosowania. Członkowie komisji skrutacyjnej
zebrali i policzyli oddane głosy i sporządzili protokół z głosowania. Radny Maciej Łamasz
odczytał w/w protokół ogłaszając, że Przewodniczącą Rady Gminy została wybrana
Małgorzata Ottenbreit, stosunkiem głosów: „za”- 8 (osiem), „przeciw” – 7 (siedem),
„wstrzymał się”- 0. Protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania wraz z kartami użytymi do
oddania głosu jest załącznikiem nr 3 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Prowadzący obrady Radny Senior odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wisznia Mała. Przystąpiono do głosowania,
w wyniku którego uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy została
przyjęta jednogłośnie, głosów: „za” - 15 (piętnaście), „przeciw”- 0, „wstrzymał się”- 0.
Uchwałę opatrzono numerem VII / I / 1 / 14 i jest ona załącznikiem nr 2 do niniejszego
protokołu.
Następnie Radny Senior Jerzy Puchacz składając gratulacje nowo wybranej
Przewodniczącej Rady Gminy powierzył jej przewodnictwo nad dalszym przebiegiem obrad.
Małgorzata Ottenbreit podziękowała za zaufanie, jakim obdarzyli ją radni i zaproponowała
przystąpienie do kolejnego punktu porządku obrad.
Ad.4
Następny punkt porządku obrad dotyczył złożenia ślubowania przez nowo wybranego
Wójta. Wobec zgromadzonych na sali radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości Wójt Jakub
Bronowicki złożył ślubowanie słowami „Obejmując Urząd Wójta Gminy Wisznia Mała
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wisznia Mała. Tak mi
dopomóż Bóg.”
Wójt Jakub Bronowicki złożył gratulacje z okazji wyboru nowym radnym i wyraził
nadzieję na dobrą współpracę.
Ad.5
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że porządek obrad został wyczerpany
i o godzinie 11.25 zakończyła sesję słowami ”zamykam sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:
Przewodnicząca Rady Gminy Wisznia Mała
………………………………………..
Małgorzata Ottenbreit
Protokołowała: Stefania Horyniecka
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