
         P R O T O K Ó Ł  Nr I / 2018

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

                                        z dnia 21 listopada 2018r.

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym   I  sesję  zwołuje  Komisarz
Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do
Rad na obszarze kraju.
W  związku  z  powyższym  Komisarz  Wyborczy  w  Warszawie  wydał
postanowienie o   zwołaniu pierwszej sesji  nowo wybranej Rady Gminy
Jaktorów na  kadencję  2018-2023  na  dzień  21  listopada 2018  na  godz.
17.00.
Do postanowienia dołączono porządek obrad, w którym zaplanowano:
1. Otwarcie Sesji przez Radnego Seniora stwierdzenie prawomocności 

obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ustalenie liczby i  wybór Wiceprzewodniczących Rady
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym art.20  ust  2c  obradom,  do
czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy przewodniczył   najstarszy
wiekiem Radny Andrzej Klimiuk
W Sesji  uczestniczyli  nowo  wybrani  Radni  Gminy  Jaktorów  :  Aliszewski
Grzegorz,  Banaszek  Adam,  Iwona  Barańska,  Byczak  Mirosław,
Ciacharowski Jerzy, Dyra Paweł, Fatalski Szymon, Ficner Krystyna, Jarosz
Krzysztof,  Kapuścińska  Beata,  Klimiuk  Andrzej,  Owczarek  Dawid,
Sierociński Leszek,  Stokowski Jan,  Wyderka Elżbieta;
ponadto: 
Wójt  Gminy,  Sekretarz  Gminy,  Skarbnik  Gminy,  Radca  Prawny  Gminy,
Sołtysi , Mieszkańcy.

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
I  Sesję VIII  Kadencji (2018-2023) Rady Gminy Jaktorów otworzył o godz.
17.00  w  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym przy  ulicy  Chełmońskiego  4
radny senior Andrzej Klimiuk
Podziękował  za  powierzenie  mu  tak  zaszczytnej  funkcji  i  zapewnił,  że
dołoży wszelkich starań, aby obrady I Sesji przebiegły  sprawnie i zgodnie
z prawem. Poinformował,  że w Sesji  uczestniczy 15 radnych co stanowi
kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Radny senior
Klimiuk  powitał  Wójta  Gminy  Macieja  Śliwerskiego  ,  Radnych  oraz
wszystkich znajdujących się na sali obrad.
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Ad 2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
Radny senior Andrzej Klimiuk poinformował, że w tym punkcie porządku
obrad  przystępujemy  do  złożenia  ślubowania  przez  nowo  wybranych
Radnych.  Poprosił  wszystkich  o  powstanie,  odczytał  rotę  ślubowania  w
brzmieniu ,,  Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczpospolitej  Polskiej,  ślubuję
uroczyście  obowiązki  Radnego  sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”, następnie kolejno
wg  listy  poprosił  każdego  Radnego  o  potwierdzenie  woli  złożenia
ślubowania słowem ,,ślubuję”, poinformował również, że każdy z Radnych
według uznania może dodać formułę ,, Tak mi dopomóż Bóg”.
Wszyscy  Radni  wg  załączonej  listy  złożyli  wymagane  ślubowanie:
Aliszewski Grzegorz, Banaszek Adam, Barańska Iwona, Byczak Mirosław,
Ciacharowski Jerzy, Dyra Paweł,  Fatalski Szymon, Ficner Krystyna, Jarosz
Krzysztof,  Kapuścińska  Beata,  Klimiuk  Andrzej,  Owczarek  Dawid,
Sierociński Leszek Stokowski Jan, Wyderka Elżbieta
Radny senior  poinformował, że wszyscy Radni którzy złożyli ślubowanie,
objęli Mandat Radnego Rady Gminy Jaktorów.

Ad 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
Radny Senior Andrzej Klimiuk poinformował, że przystępujemy do złożenia
ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
Pan  Maciej  Śliwerski  złożył  przed  Radą  Gminy  Jaktorów  ślubowanie
wypowiadając rotę przysięgi  ,,  Obejmując Urząd Wójta Gminy Jaktorów,
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
Gminy Jaktorów” ,, Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie radny senior  Andrzej  Klimiuk pogratulował  oraz stwierdził,  że
Wójt złożył ślubowanie.

Po ślubowaniu Wójta Gminy radny senior przystąpił do ustalenia porządku
obrad I  sesji  Rady Gminy Jaktorów,  odczytał porządek obrad. Następnie
zapytał  czy  są  chętni  do  zabrania  głosu  w  sprawie  przedstawionego
porządku  obrad.  Nie  zgłoszono  uwag,  więc  stwierdził,  że  Rada  Gminy
będzie  obradowała  na  I  Sesji  w  dniu  21  listopada  2018  roku  wg
przedstawionego porządku obrad.

Ad.4 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior  zaproponował  aby powołać z  radnych 3 osobowej  komisji
skrutacyjnej oraz poinformował , że osoby kandydujące nie mogą wchodzić
w skład komisji skrutacyjnej.
Następnie zapytał czy Radni przyjmują propozycję powołania 3 osobowej
komisji  skrutacyjnej.  Radni  ,,  jednogłośnie  ‘’zaakceptowali  propozycję
radnego seniora.
Radny Senior  poprosił  o  zgłoszenie co najmniej  3 Radnych do pracy w
Komisji Skrutacyjnej.
Radny  Adam  Banaszek  zgłosił  radnego  Jana  Stokowskiego  do  składu
komisji skrutacyjnej.
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Radny Dawid Owczarek zgłosił radną Elżbietę Wyderkę do składu komisji
skrutacyjnej.
Radny Paweł Dyra  zgłosił radnego Leszka Sierocińskiego do składu komisji
skrutacyjnej.
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.  Skład Komisji
Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym Radni  przyjęli ,, jednogłośnie’’.
Radny senior stwierdził , że Rada Gminy powołała komisję skrutacyjną do
przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w następującym
składzie:
1. Jan Stokowki
2. Elżbieta Wyderka
3. Leszek Sierociński

Następnie  radny  senior  ogłosił  5  minutową  przerwę  w  celu
ukonstytuowania  się  komisji  i  przygotowania  projektu  regulaminu
głosowania.

Ad.5 Wybór Przewodniczącego Rady.
Po przerwie radny senior poinformował , że powołana komisja skrutacyjna
do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady będzie też komisją do
przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Dalej  przystąpił  do  wyboru  Przewodniczącego  odczytując   następujące
podpunkty:
a) przyjęcie regulaminu głosowania
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
c) przeprowadzenie tajnego głosowania
d  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
 Następnie  poprosił  przewodniczącą   komisji  skrutacyjnej  o  zapoznanie
Radnych  z  projektem regulaminu  głosowania  wyboru  Przewodniczącego
Rady.

Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  radna  Elżbieta  Wyderka  odczytała
regulamin  głosowania  w  wyborach  Przewodniczącego  Rady  Gminy
Jaktorów przeprowadzonego   na  Sesji  Rady Gminy  Jaktorów w dniu  21
listopada 2018 roku.

Dalej radny senior Andrzej Klimiuk  zapytał czy są uwagi do odczytanego
regulaminu  głosowania   wyboru  Przewodniczącego  Rady.  Wobec  braku
uwag  radny  senior  poddał  pod  głosowania  w/w  regulamin.  Radni  w
głosowaniu jawnym    ,, jednogłośnie’’ przyjęli przedstawiony regulamin.
Dalej poprosił o zgłaszanie  kandydatów oraz poinformował ,że zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Szymon Fatalski zgłosił radnego Mirosława Byczaka na kandydata
na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Mirosław Byczak wyraził zgodę
na kandydowanie.
Radny Adam Banaszek zgłosił radnego Krzysztofa Jarosza na kandydata na
Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Krzysztof Jarosz wyraził zgodę na
kandydowanie.
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Wobec braku innych zgłoszeń radny senior  zaproponował  przegłosować
zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Radni  w  głosowaniu  jawnym  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wniosek  radnego
seniora.
Następnie radny senior  poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do
pracy  celem  przygotowania  kart  do  głosowania  .  Ogłosił  10  minutową
przerwę.

Po  przerwie  komisja  skrutacyjna   rozdała  karty  do  głosowania    i
przystąpiono do głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  radna  Elżbieta  Wyderka
przypomniała zasady głosowania a następnie  wyczytała z list z imienia i
nazwiska obecnych na Sesji Radnych celem podchodzenia i wrzucania do
urny  kart  do  głosowania.  Po  zakończeniu  procedury  głosowania  radny
senior ogłosił 15 minutową przerwę celem ustalenia wyników głosowania
przez komisję skrutacyjną. 
 Po  przerwie  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  protokół  z
wyborów  na  Przewodniczącego  Rady  Gminy  według  którego:  liczba
Radnych Rady Gminy Jaktorów obecnych na sesji, którym wydano karty do
głosowania  –  15,  liczba  kart  wyjętych  z  urny  –  15,  liczba  głosów
nieważnych -1, liczba głosów ważnych 14. 
 Na  poszczególnych  kandydatów  oddano  następującą  liczbę  głosów
ważnych:
Na radnego Mirosława Byczaka oddano głosów 10.
Na radnego Krzysztofa Jarosza oddano głosów 4.
Minimalna  liczba  głosów  wymagana  do  dokonania  ważnego  wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów wynosi  8.  Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że kandydat radny Mirosław Byczak uzyskał wymaganą ilość
głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów.

Następnie Radny Senior Andrzej Klimiuk odczytał i poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie  wyboru Przewodniczącego  Rady Gminy. 
Rada  Gminy   w  głosowaniu  jawnym   15  ,,za”,  0  ,,przeciw”,
0  ,,wstrzymujących  się  ‘’  podjęła  uchwałę  Nr  I/1/2018  ,  która  stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.’’

Radny  senior  Andrzej  Klimiuk  pogratulował  nowo  wybranemu
Przewodniczącemu  Rady Mirosławowi Byczakowi  i  przekazał  mu dalsze
prowadzenie obrad sesji.
Przewodniczący podziękował Radzie  za zaufanie jakim go obdarzono po
raz   piąty  powierzając  mu  funkcje  Przewodniczącego  Rady.  Powiedział
również, że będzie robił wszystko by tego zaufania nie zawieść. 

Ad.6  Ustalenie  liczby  i   wybór  Wiceprzewodniczących
Rady

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak poinformował, że zgodnie  z
ustawą  o  samorządzie  gminnym  Rada  Gminy  wybiera   od  1  do  3
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Wiceprzewodniczących.  Zaproponował  o  ustalenie  2
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Radni  w  głosowaniu  jawnym  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wniosek
Przewodniczącego Rady.
Dalej przystąpił do wyboru Wiceprzewodniczących odczytując  następujące
podpunkty:
a) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
b zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy
c) przeprowadzenie  głosowania
d  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
 Następnie  poprosił  przewodniczącą   komisji  skrutacyjnej  o  zapoznanie
Radnych  z  projektem  regulaminu  głosowania  wyboru
Wiceprzewodniczących Rady.

Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  radna  Elżbieta  Wyderka  odczytała
regulamin  głosowania  w  wyborach  Wiceprzewodniczących  Rady  Gminy
Jaktorów przeprowadzonego   na  Sesji  Rady Gminy  Jaktorów w dniu  21
listopada 2018 roku.

Dalej  Przewodniczący  Rady   zapytał  czy  są  uwagi  do  odczytanego
regulaminu  głosowania   wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady.  Wobec
braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowania w/w regulamin. Radni
w głosowaniu jawnym     ,, jednogłośnie’’ przyjęli przedstawiony regulamin.
Dalej poprosił o zgłaszanie  kandydatów oraz poinformował ,że zgłoszony
kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny  Jerzy  Ciacharowski  zgłosił  radnego  Grzegorza  Aliszewskieg  na
kandydata  na  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy.  Radny  Grzegorz
Aliszewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Elżbieta Wyderka zgłosiła radną Iwonę Barańską na kandydata na
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Radna Iwona Barańska wyraziła zgodę
na kandydowanie.
Radny  Krzysztof  Jarosz  zgłosił  radnego  Pawła  Dyrę  na  kandydata  na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radny Paweł Dyra wyraził zgodę na
kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący zaproponował przegłosować
zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady.
Radni  w  głosowaniu  jawnym  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wniosek
Przewodniczącego Rady.
Następnie Przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do
pracy celem przygotowania  kart  do  głosowania  .  Ogłosił  kilkuminutową
minutową przerwę.

Po  przerwie  komisja  skrutacyjna   rozdała  karty  do  głosowania    i
przystąpiono  do  głosowania  tajnego  na  Wiceprzewodniczących  Rady
Gminy.   Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  radna  Elżbieta  Wyderka
przypomniała zasady głosowania a następnie  wyczytała z list z imienia i
nazwiska obecnych na Sesji Radnych celem podchodzenia i wrzucania do
urny  kart  do  głosowania.  Po  zakończeniu  procedury  głosowania

5



Przewodniczący  Rady  ogłosił   przerwę  celem  ustalenia  wyników
głosowania przez komisję skrutacyjną. 
 Po  przerwie  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  protokół  z
wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy według którego: liczba
Radnych Rady Gminy Jaktorów obecnych na sesji, którym wydano karty do
głosowania  –  15,  liczba  kart  wyjętych  z  urny  –  15,  liczba  głosów
nieważnych -0, liczba głosów ważnych 15. 
 Na  poszczególnych  kandydatów  oddano  następującą  liczbę  głosów
ważnych:
Na Radnego Grzegorza Aliszewskiego oddano głosów 10.
Na radną Iwonę Barańską oddano głosów 15.
Na radnego Pawła Dyrę oddano głosów 5.
Minimalna  liczba  głosów  wymagana  do  dokonania  ważnego  wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaktorów wynosi 8. 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że  radny Grzegorz Aliszewski oraz radna
Iwona  Barańska  uzyskali  wymaganą  ilość  głosów  i  zostali  wybrani  na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaktorów.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę
w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy. 
Rada  Gminy   w  głosowaniu  jawnym   10  ,,za”,  0  ,,przeciw”,
5  ,,wstrzymujących  się  ‘’  podjęła  uchwałę  Nr  I/2/2018  ,  która  stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.’’
Radni  :  Aliszewski  Grzegorz,   Iwona  Barańska,  Byczak  Mirosław,
Ciacharowski  Jerzy,  Fatalski  Szymon,  Ficner  Krystyna,,  Klimiuk  Andrzej,
Owczarek  Dawid,   Stokowski  Jan,   Wyderka  Elżbieta  głosowali  ,,za
‘’przyjęciem niniejszej uchwały.
Radni: Banaszek Adam, Dyra Paweł,  Jarosz Krzysztof, Kapuścińska Beata,
Sierociński Leszek ,,wstrzymali się’’ od głosu  w niniejszej uchwale.

Ad.7 Sprawy różne.
W punkcie tym głos zabrał radny Adam Banaszek. Na wstępie wypowiedzi
bardzo  serdecznie  pogratulował   Radnym  ,  Wójtowi  Gminy,
Przewodniczącemu , Wiceprzewodniczącym.
Następnie  poinformował,  że  w  tej  chwili  trwają  konsultacje  społeczne
dwóch Ministerstw.  Ministerstwo Infrastruktury oraz Gospodarki Morskiej i
Żeglugi   Śródlądowej   zapraszają  do  konsultacji  projektu  kluczowego
dokumentu strategicznego dla  planowania rozwoju transportu w Polsce
Strategi  Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030r.  do 14 grudnia
2018 roku trwają konsultacje oraz drugi projekt Udział Społeczeństwa w
Strategicznej  Ocenie  Oddziaływania  na  Środowisko  Projektu  Strategi
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku tu konsultacje trwają
do  30  listopada  2018  roku.  Są  to  dwa  bardzo  ważne  dokumenty  nad
którymi  Urząd  Gminy  na  czele  z  Wójtem   oraz  Radni  powinni  się
profesjonalnie pochylić. 
Zaproponował  zwołanie Sesji Rady Gminy w trybie pilnym aby zdążyć z
terminem konsultacji  czyli do końca listopada.

Ad. 8 Zakończenie obrad.
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Przewodniczący o godz. 20.00  zamknął obrady Sesji i podziękował 
wszystkim obecnym na sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie 
miłego wieczoru.
W  punkcie  tym  mieszkanka  gminy  Jaktorów  pani  Mieczysława  Kucner
poprosiła  o  uczczenie  minutą  ciszy  śmierci  wieloletniego  sołtysa  gminy
Jaktorów  pana  Jana  Dutkiewicza.  Przewodniczący  poprosił  wszystkich  o
powstanie celem uczczenia minutą ciszy śmierci pana Jana Dutkiewicza.

     Protokółowała:                                                                Przewodniczący
Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW
BYCZAK 
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