
PROTOKÓŁ  NR  I/2014 

 z I  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu  1 grudnia 2014 r. 

 

 
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

Porządek obrad sesji : 
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Pysznica wybranych w głosowaniu  

w dniu 16 listopada 2014 r. 

3. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Pysznica. 

4. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia I sesji Rady Gminy w kadencji 2014-2018 dokonał radny senior Pan Józef 

Gorczyca. Następnie przywitał radnych oraz zaproszonych gości.  Na podstawie listy 

obecności Przewodniczący obrad poinformował, że w posiedzeniu udział bierze 15 radnych, 

wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący obrad poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 3 a – wybór 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Pysznica. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 2.  

Przewodniczący obrad Pan Józef Gorczyca poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym każdy radny przed przystąpieniem do wykonania mandatu składa ślubowanie. 

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywołani kolejno radni 

powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania 

„Tak mi dopomóż Bóg”. Jako pierwszy ślubowanie złożył Przewodniczący obrad Pan Józef 

Gorczyca, następnie kolejno po odczytaniu nazwisk  wszyscy obecni radni Rady Gminy 

Pysznica złożyli ślubowanie. 

 

Ad 3.  

W skład Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego zostali zgłoszeni: 

 

1. Radna Elżbieta Paluch zgłosiła radną Cecylię Torba, 

2. Radny Kazimierz Butryn zgłosił radnego Łukasza Bajgierowicz, 

3. Radny Józef Gorczyca zgłosił radnego Kamila Kuśmider.  

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracy komisji skrutacyjnej. 

Przedstawiony skład komisji został przyjęty jednogłośnie przez Radę w głosowaniu jawnym. 
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została radna Pani Cecylia Torba. 

Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała projekty uchwał: w sprawie 

ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Pysznica oraz 

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Pysznica.  



W wyniku głosowania uchwały: Nr I/1/2014 oraz Nr I/2/2014 zostały przyjęte przez radnych 

jednogłośnie  (15 radnych głosowało za projektami uchwał). 

Następnie przewodniczący obrad Pan Gorczyca Józef zwrócił się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Pan Czesław Pyz zgłosił kandydaturę 

Pana Józefa Gorczycy. Innych kandydatów nie zgłoszono. Po wyrażeniu zgody przez 

kandydata, Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i dokonaniu obliczeń Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej – Pani Cecylia Torba odczytała protokół Komisji oznajmiając, że 

Przewodniczącym Rady Gminy w Pysznicy został wybrany Pan Józef Gorczyca. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z wynikami wyborów stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 

Pan Józef Gorczyca podziękował Radzie za wybór na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Poinformował radnych, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przejmuje 

obowiązki prowadzącego obrad rady jako Przewodniczący Rady Gminy Pysznica. 

Następnie przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr I/3/2014 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica.  

  

 

 

Ad 3a.  

Przewodniczący obrad oznajmił, że zgodnie  z porządkiem obrad sesji odbędzie się  wybór 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na 

wiceprzewodniczących. 

Na wiceprzewodniczących Rady Gminy  zostali zgłoszeni: 

 

1. Przewodniczący obrad Józef Gorczyca zgłosił radną Elżbietę Paluch, 

2. Radny Kazimierz Tofil zgłosił radną Grażynę Młodożeniec, 

3. Radny Witold Pietroniec zgłosił radnego Krzysztofa Skrzypek. 

 Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono w związku z tym Komisja Skrutacyjna przygotowała karty 

do głosowania. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu, Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół oznajmiając, że Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy  

w Pysznicy zostali wybrani: Pani Grażyna Młodożeniec oraz Pani Elżbieta Paluch.  

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący obrad  odczytał uchwałę Nr I/4/2014 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pysznica.  

 
Ad 4.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad zamknął obrady I sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                 Przewodniczący obrad: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 


