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                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr I  

          z  obrad I sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku 

                               w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  

 

 

Punkt 1 – Otwarcie obrad:  

Otwarcia obrad I sesji  dokonała p.Teresa Lis  - najstarsza wiekiem radna  o godz. 11:10. 

Podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji. Zapewniła ,że dołoży wszelkich 

starań , aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem .  Powitała Wójta 

Gminy ,Pana Czesława Berkowskiego, Sekretarza Gminy, Panią Mirosławę Busza, 

Skarbnika Gminy , Panią Teresę Grzeszczyk,  Pana Dariusza Rybskiego-komendanta 

Posterunku Policji w Sieroszewicach, Pana Mieczysława Maciuszczaka – Komendanta 

Gminnego OSP w Sieroszewicach , radnych powiatowych, przybyłych sołtysów oraz 

dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych .  

 

Punkt 2 – Stwierdzenie quorum:  

W obradach I sesji  uczestniczyło 15 radnych , co stanowi quorum , przy którym Rada 

Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności radnych 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu. 

 

Punkt 3 – Przedstawienie porządku obrad: 

Prowadząca obrady przedstawiła proponowany porządek obrad I sesji Rady Gminy 

Sieroszewice . Rada nie wniosła uwag do przedstawionego porządku .  

 

Punkt 4 – Wręczenie zaświadczeń radnym wybranym w wyborach 

samorządowych w dniu 21 listopada 2010 roku: 

 

Prowadząca obrady poprosiła p.Romana Sodolskiego- przewodniczącego Gminnej 

Komisji Wyborczej w Sieroszewicach  o wręczenie zaświadczeń radnym   o wyborze  na 

radnego  Rady Gminy Sieroszewice. 

Pan Roman Sodolski-  w pierwszej kolejności złożył gratulacje wybranym radnym  na 

kadencję 2010 -2014  o następującej treści: „ Spotkał mnie niezmierny zaszczyt 

wręczenia Państwu zaświadczeń o wyborze na radnego gminy Sieroszewice. Dokument 

ten jest potwierdzeniem otrzymania zaufania, jakim obdarzyli Państwa ich wyborcy . 

Otrzymanie mandatu radnego to ogromny zaszczyt, ale zarazem też olbrzymia 

odpowiedzialność.  Dlatego też w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach  

oraz własnym składam Państwu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na radnych. 

W rozpoczynającej się VI kadencji życzę Państwu wytrwałości i sukcesów w pracy . 

Życzę, aby dokonywali Państwo mądrych wyborów mając na względzie dobro całej 

naszej gminy.” 
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W dalszej kolejności Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach 

wręczył  wszystkim radnym zaświadczenia.  

 

Punkt 5 – Odczytanie roty ślubowania i odebranie  ślubowania od radnych: 

Pani Teresa Lis – odczytała rotę ślubowania: 

„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ,ślubuję uroczyście  obowiązki 

radnego sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 

i mieszkańców.” Poinformowała ,że każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć 

formułę: „ Tak mi dopomóż Bóg.” 

Po odczytaniu roty ślubowania  najmłodszy wiekiem radny p. Rafał Bartnik  wyczytywał 

kolejno radnych z  imienia i nazwiska , którzy wstawali i wypowiadali słowo „ ślubuję”, 

ponadto 13 radnych  dodawało   „ Tak mi dopomóż Bóg”.  Dwóch radnych : p. 

Mieczysław Gawełek i p. Lucjan Gmerek   wypowiedzieli słowo : „ Ślubuję”.  

Prowadząca obrady złożyła gratulacje  radnym, którzy złożyli ślubowanie , obejmując 

mandat radnego  Rady Gminy Sieroszewice. 

 

Punkt 6 – Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy : 

 Prowadząca obrady  przedstawiła projekt uchwały Rady  w sprawie zasad  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy . Z uwagi na to ,że nikt spośród radnych nie zabrał głosu 

w sprawie  powyższego projektu uchwały , projekt został poddany przez prowadzącą 

obrady pod głosowanie Rady.  

Za przyjęciem  projektu uchwały  glosowało 15 radnych ( jednogłośnie) . 

Uchwała  Nr I/1/10 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zasad wyboru przewodniczącego 

Rady Gminy  stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Punkt 7 -  Wybór Komisji Skrutacyjnej:  

Pani Teresa Lis- zaproponowała, aby zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą przystąpić 

do powołania  spośród radnych  3 – osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przypomniała ,że  

osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady Gminy nie mogą  wchodzić  w skład 

Komisji  Skrutacyjnej. Poprosiła o  dokonywanie zgłoszeń kandydatów do pracy w 

Komisji . 

Radny  Anatol Piaskowski -  zgłosił  kandydaturę p. Dariusza Majewskiego , który 

wyraził zgodę  na kandydowanie do składu Komisji.  

Radny Andrzej Gierlach-  zgłosił kandydaturę  p. Stanisława Płomińskiego , który 

wyraził zgodę  na kandydowanie do składu Komisji.  

Radna Teresa Lemiesz-  zgłosiła kandydaturę p. Lucjana Gmerka , który wyraził zgodę 

na kandydowanie do składu Komisji.  

 W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada   powołała  Komisję Skrutacyjną  w 

w/w składzie  dla wyboru Przewodniczącego  oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  
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Punkt 8 – Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy 

Sieroszewice:  

Radny Mieczysław Gawełek -  zgłosił kandydaturę p.Pawła Siwaka , uzasadniając  w 

ten sposób, że  radny   ma doświadczenie  w pracy samorządu  i sprawdził się w Radzie. 

Radny Paweł Siwak-  wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Marek Rosik-  zgłosił kandydaturę p. Anatola Piaskowskiego na funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

Radny Anatol Piaskowski – wyraził zgodę na kandydowanie.  

Z uwagi na to, że nie było dalszych zgłoszeń kandydatów, przewodnicząca obrad 

zaproponowała przegłosować zamknięcie listy kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy . 

Rada Gminy  przegłosowała jednogłośnie  zamknięcie listy kandydatów.  

 

Punkt 9 – Zarządzenie wyborów tajnych na funkcję Przewodniczącego  Rady  

                   Gminy: 

Przewodnicząca obrad- zarządziła tajne wybory na funkcję Przewodniczącego Rady 

Gminy. Zwróciła się do Komisji Skrutacyjnej , aby przystąpiła do pracy i przygotowała 

karty do glosowania. W tym celu ogłosiła przerwę w obradach o godz. 11:25 , a o godz. 

11:37 wznowiono obrady I sesji .  Następnie poprosiła  Przewodniczącego Komisji 

Skrutacyjnej  p. Dariusza Majewskiego  o wyczytywanie   z listy z imienia i nazwiska  

radnych obecnych na sesji, którzy kolejno podchodzili do niego i wręczał  im karty  do 

głosowania. W dalszym ciągu obrad  przewodniczący Komisji wyczytywał z imienia i 

nazwiska   radnych , którzy podchodzili kolejno  i wrzucali do urny karty do głosowania. 

Przewodnicząca obrad-  ogłosiła o godz. 11:41   krótką przerwę  na obliczenie głosów i 

ustalenie wyników wyborów  i sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu.  

 

Punkt 10 -  Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów: 

Po przerwie o godz. 11: 46   Przewodnicząca obrad wznowiła obrady I sesji Rady Gminy.  

Pan Dariusz Majewski-  przedstawił protokół  z głosowania w wyborach 

Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice. Protokół stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

W wyniku przeprowadzonego glosowania  radny p.Paweł Siwak  uzyskał wymaganą 

ilość głosów  i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice .  

Przewodnicząca obrad- złożyła gratulacje  wybranemu przewodniczącemu   i życzyła 

mu owocnej pracy w nowej kadencji. Wręczyła mu bukiet kwiatów.  Następnie  

odczytała  projekt uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Gminy 

Sieroszewice . Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 

I/2/10 Rady Gminy Sieroszewice w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

Pan Paweł Siwak -  podziękował wszystkich  radnym , którzy oddali na niego głos  , za 

dokonanie wyboru na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice. 

Zagwarantował ,że będzie jak najlepiej  realizował program wyborczy  nakreślony przez 



4 
 

p. Wójta . Zapewnił ,że dołoży wszelkich starań , aby dobrze układała się współpraca z 

Urzędem Gminy.  

 

Punkt 11- Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy: 

Radna senior -  poprosiła nowo wybranego przewodniczącego Rady p. Pawła Siwaka  o 

dalsze prowadzenie obrad.  

Przewodniczący Rady – „ Na wzór przewodniczącego poprzedniej kadencji  pozwolę 

sobie  obrady  sesji prowadzić na siedząco . Z uwagi na to ,że nie widzę   sprzeciwu ze 

strony Rady , mogę stwierdzić ,że moja propozycja została zaakceptowana .” 

 

Punkt 12 -  Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy: 

Przewodniczący Rady – poinformował, że  zgodnie  z obowiązującym Statutem Gminy 

Rada wybierze w głosowaniu tajnym  dwóch wiceprzewodniczących , bezwzględną 

większością głosów. Zaproponował ,aby wybory wiceprzewodniczących Rady Gminy 

przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna , która  przeprowadziła  wybory na 

Przewodniczącego Rady. Wyjaśnił ,że osoby kandydujące na funkcję 

wiceprzewodniczących Rady Gminy   nie mogą wziąć udziału w glosowaniu.  

Przewodniczący Rady- zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów na  

funkcje wiceprzewodniczących Rady  Gminy.  

Radny Stanisław Płomiński – zgłosił  kandydaturę  Pani Teresy Lemiesz , która 

wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Radny Jerzy Kasprzak-  zgłosił kandydaturę p. Teresy Lis, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

Przewodniczący Rady –zaproponował zamknięcie listy  kandydatów na funkcję 

wiceprzewodniczących Rady z uwagi ,że nie było dalszych zgłoszeń  kandydatów.  

Następnie zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej  o przygotowanie i rozdanie  kart do 

głosowania i w tym celu o godz. 12: 00  ogłosił  10 minutową przerwę  ., a po przerwie o 

godz.12:08 wznowiono obrady I sesji Rady Gminy Sieroszewice.  

W dalszym ciągu obrad  p. Dariusz Majewski  wyczytywał z imienia i  nazwiska radnych , 

którzy podchodzili kolejno  i wrzucali karty do urny.  

Pan Przewodniczący Rady o godz. 12:11 ogłosił przerwę  w celu obliczenia głosów i 

sporządzenia protokołów z przeprowadzonego głosowania  na  I i II 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice. 

Po przerwie o godz.  12: 18 wznowiono obrady i Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  

p.Dariusz Majewski przedstawił  protokół z głosowania na I  wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy . Protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  W dalszym ciągu obrad 

przedstawił protokół  Komisji Skrutacyjnej  z głosowania na II wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy .Protokół  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania  wymaganą  ilość głosów  uzyskali  zgłoszeni 

kandydaci : radna Teresa lemiesz na I wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz radna 

p.Teresa Lis na II wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Pan Przewodniczący Rady -  odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy . Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w powyższej 
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sprawie .Uchwała Nr I/3/10  w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy 

stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.  

Pan Przewodniczący Rady -  zaprosił p. Teresę Lemiesz i p. Teresę Lis do zajęcia miejsc 

przy stole prezydialnym .  

Radna Teresa Lemiesz- podziękowała radnym  za zaufanie jakim ją obdarzyli i ,że 

postara się wywiązać jak najlepiej z powierzonej jej  funkcji.  

Radna Teresa Lis – podziękowała wszystkim radnym , którzy  oddali na nią glos  , za 

obdarzenie jej zaufaniem.  

 

Punkt 13-  Informacja o stanie Gminy Sieroszewice: 

 

Pan Wójt-  pogratulował wszystkim radnym  wyboru na funkcję radnego Gminy 

Sieroszewice oraz radnym powiatowym i złożył deklarację współpracy. Pogratulował  p. 

Pawłowi Siwakowi  wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.  

 W dalszym ciągu obrad p. Wójt  przedstawił informację o stanie Gminy Sieroszewice , 

twierdząc ,że stan gminy jest dobry. Informacja stanowi załącznik nr  9  do protokołu.  

 

Punkt 14 – Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) powołania stałej Komisji Rady Gminy – Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej 

składu osobowego oraz przedmiotu działania:  

            Pan Przewodniczący Rady – zwrócił się  do radnych , aby zgłaszali  kandydatów na 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice. 

            Radny Rafał Bartnik- zgłosił kandydaturę p. Gawełka  Mieczysława. 

            Radny Andrzej Gierlach – zgłosił kandydaturę p. Bernadety Białej. 

           Radny Henryk Jędroszka – zgłosił  kandydaturę p. Jerzego Kasprzaka  

           Radna Teresa Lis -  zgłosiła kandydaturę p. Andrzeja Gierlacha  

           Spośród zgłoszonych kandydatów tylko p .Mieczysław Gawełek wyraził zgodę na 

kandydowanie , pozostali zgłoszeni kandydaci nie wyrazili zgody na kandydowanie.     

Pan Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie  kandydaturę p. Mieczysława 

Gawełka.  

 Za powyższą kandydaturą głosowało 12 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosu.    

W dalszym ciągu obrad  Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnych o 

zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej 

 Radny Henryk Jędroszka- zgłosił kandydaturę  p. Jerzego Kasprzaka , który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Andrzej Gierlach – zgłosił kandydaturę p. Bernadety Białej, która  nie wyraziła 

zgody na kandydowanie.  

Przewodniczący Rady-  zgłosił kandydaturę p. Marka Rosika , który nie wyraził zgody 

na kandydowanie . 

Przewodniczący Rady – zgłosił kandydaturę  p. Henryka Jędroszki , który nie wyraził 

zgody  na kandydowanie. 

Radny Jerzy Kasprzak-   zgłosił kandydaturę p. Romana Maląga  , który wyraził zgodę 

na kandydowanie.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury, które Rada 

przyjęła przy 14 głosach „za” i 1 głosie „ wstrzymującym .” 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały Rady  Gminy w sprawie powołania 

stałej Komisji Rady Gminy- Komisji Rewizyjnej , ustalenia jej składu osobowego oraz 

przedmiotu działania . Rada podjęła uchwałę 12 glosami „za” i 3 glosach 

„wstrzymujących”. Uchwała Nr I/4/10  Rady Gminy w powyższej sprawie stanowi 

załącznik nr 10   do protokołu.  

 

b)  Uchwala w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji 

Rady Gminy Sieroszewice: 

Pan Przewodniczący Rady -  ogłosił o godz.12:40  krótką przerwę  w związku z  

zapisywaniem się radnych do składów osobowych poszczególnych Komisji.  Wyjaśnił ,że 

zgodnie ze Statutem Gminy  każdy radny może należeć    najwięcej  do   trzech Komisji 

stałych. O godz. 12:57 wznowione zostały obrady I sesji Rady Gminy Sieroszewice . 

Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił składy osobowe poszczególnych Komisji: 

    - Komisji Budżetu , Finansów i Zaopatrzenia, 

    - Komisji rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, 

   - Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji. 

Pan Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały Rady w sprawie  powołania 

składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Sieroszewice. Rada podjęła 

jednogłośnie uchwałę w powyższej sprawie .Uchwała Nr I/5/10  stanowi załącznik nr 11  

do protokołu.  

 

Punkt 15 – Wolne głosy i wnioski:  

Pan Mieczysław Maciuszczak – złożył gratulacje wszystkim  wybranym radnym ,          

p. Wójtowi i p. Przewodniczącemu Rady Gminy . Życzył im owocnej i spokojnej pracy w 

nowej kadencji . 

Pan Arkadiusz Wojtczak- pogratulował  radnym  wygrania wyborów.  Podziękował 

wszystkim  , którzy oddali  na niego głos  w wyborach samorządowych do Rady Powiatu 

Ostrowskiego . Zapewnił ,że będzie zabiegał o  remonty dróg powiatowych  na terenie 

naszej gminy . Złożył  obietnicę ,że w porozumieniu z p. Burmistrz Gminy i Miasta  Nowe   

Skalmierzyce przyczynią się do  przyśpieszenia  modernizacji drogi powiatowej  

Rososzyca – Skalmierzyce.  

Pan Wójt- Podziękował  p. Romanowi Sodolskiemu –przewodniczącemu i członkom  

Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach  , obwodowym komisjom wyborczym 

oraz  p. Joannie Glapiak – urzędnikowi wyborczemu za   przygotowanie i 

przeprowadzenie wyborów samorządowych.  Wyraził  opinię ,że gdyby nie praca i 

zaangażowanie pewnych  osób  nie możliwe byłoby przeprowadzenie wyborów.  

Skierował  słowa    podziękowania  wyborcom, którzy oddali na niego głos.  

Pan Jerzy Pawłowski- pogratulował wszystkim  wyboru na radnych  Rady Gminy 

Sieroszewice nowej rozpoczynającej się kadencji 2010-2014.oraz na funkcję 

przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących  Rady Gminy. Przeprosił za pewne 

niedogodności związane z  niską temperaturą na sali obrad.  
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Punkt  16 – Zamknięcie obrad:  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  P. Paweł Siwak 

podziękował wszystkim  zebranym za udział w obradach   i dokonał  o godz. 13:15 

zamknięcia obrad    I sesji  Rady Gminy Sieroszewice . 

 

 

 

         Protokołowała:                                                                     Przewodniczący  

                                                                                                           Rady Gminy  

                                

         Joanna Glapiak                                       

                                                                                                         Paweł  Siwak 

       

 

             

 

 

 


