PItOTOKOŁ.
z

Nr1/2018

przebiegu obrad [-ej ses.ii VIII kadencji l{adv Gminy Łanięta odbytej lv dniu 22

listtlpada 20l8 roku.

Obrady I ses.|i zwołałKomisarz wl,borczy na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z,20I8r. poz, 994, 7000, 1349 i 1432).

8

W obradach l-e.j sesji Rad_v Gmin1, Łarrięta uclział wzięli radni Gminy Łanięta oraz zaproszeni
gościezgodnie z listą obecnościstarrow,iąci1 załącl,nik do nilrie.jszego protokółu,

Porządek obrad zaproponow any przez Komisarza Wyborczego
]. Otwarcie ses.ii

2.
3.
1.

:

Wręczenie zaświadczeń o iłryborze Radnym Rad_v Gminy Łanięta:
Złożenieślr,rbow,ania przez
Wl,bclL przcił,oclnicz.lccg()

a)

radn1,,cl,t
I{ac11,

Grllillr

:

powołanie kornis.ji skrutacy.}nej.

b) przeprowadzenie wyborów,

c)
5,

pod.ięcie lrchwały o wyborze przewodnicząaęgo Rady Gminy,

Prze.jęcie przez, przerł,odrriczącego Rady Grrriny prow,adzenia ses.ii od Radnego Scniora,
w t),m przeclstar,vierrie i przy,jęcie dalszego porządku obrad.

6,
7,

Złożęnleśluborł,aniaprzęz Wo.jta Gminy Łanięta.
Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

a)
b)

powołanie komisIi skrutacl,jnej.

c)

podjęcic rtclrr.łall, cl vryborzc przer,i"odrliczące go Rady Gmin1,.

przeprolvadzetlic,nvvbor(lr,i.

8. Zakończenie obrad

I ses.ji Radl,Gmirr,v

Odn. pkt. l . ()nrul,c,ie :es.ii
Posiedzenie I ses.ji Radl,Gnlin1,},anięta otworzył Radny Senior Pan Paw,eł Małas oraz
prolvadził. Otrł,iera.jąc l Ses.ję Rad.v C,miny Łanięta Radny Serrior przywitał przybyłych na
dzisiejszą sesję radnl,ch oraz zapfoszon},ch gości.

Odn. rlkt. 2. Wręczenie zaśyviadczeń tl wyborze Radnym Rady Gminy Łanięta:
Wręczenia zaświadczeń o wyborze radnym Rad_v Gminy Łanięta wręczyła Pani Iwona
Lipnor,vska - Przerł,oc1rricząca Cinrinnc.j Komis.ji Wl,borcze.j w Łaniętaclr,
Odn. rlkt. 3. Zlozenie śl.ul:ov,unitl przez radnych
Radny Senior poprosił o odczytanie roty ślubowania Panią, Beatę Marię Maćczak a następnie
kazdy z wczytanych rv porządku altabetycznym radnych złożyłślubowarrienastępujące.j

treści:"Wierny Kons§tucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubujęuroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro
mojej gminy i jej mieszkańców" wypowiadając słowo ślubuję, lub Tak mi dopomożBóg.
Odn. pkt.4.
p.pkt. a) Powołanie komis.li Skrutacyjnej
Sekretarz Gminy przedstawił Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Gminy Łanięta przeprowadzonego na sesji w dniu 22|tstopada2}I8r.
Następnie odbyło się głosowanie w sposób jauo.ry. Radny Sęnior wyczytywał radnych
w porządku alfabetycznym zadĄąc pl.tanie czy jest za, przeciw czy wstrzymuj e się za
przyj ęciem przedstawionego regulaminu głosowania.
Obecnych przy głosowaniu było 14, Radnych: za ptzyjęclem - 14 głosów, przeciwnych 0
i wstrzymujących 0 protokół głosowania w zaŁączeniu do niniejszego głosowania.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Regulamin głosowania w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy Łanięta przeprowadzonego na sesji w dniu 22
listopada20l8r. - w za|ączeniu do niniejszego protokołu.
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu komisji skrutacyjnej
Do komisji skrutacyjnej zgłoszone zostały kandydatury niżej wymienionych osób, ktorzy
wyrazili zgodę na kandydowanie.
1. Anna Matusiak
2,Bożęna Ziółkowska
3. Zdzisław Michalski
Następnie radny- senior zarz,ądził gło sorł,anie zgło szonych kandydatur.
Głosowanie odbyło się w sposób jarł,ny. Radny Senior wyczytywał radnych w porządku
alfabetycznym zadając pytanie czy .jest za, przeclw, czy \ł,strzymuje się za przljęciem
kandydatur na c zło rrk<lw, komi s.j i skrutacy, j nej,

Obecnl,ch przr. głosilrlaniu brłtl I-1. I{adnl,ch: za przl,jęcienr 1.1 głosów, przeciwn_vch 0
wstrzl,nującl,ch 0 prottlkcił głosor,r,ania rł,załączeniudo nirrie.jszego głosowania,
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Komisja zoslała wybrana w składzie:
1. Anna Matusiak
2.Bożęna Ziołkowska
3, Zdz,isław Miclraiski
p.pkt. b) prze pr r n, adze n ie

y,1,b clr riv,,

Komisja skrutacyjna przygotował,a l ptzeprowadziła lv.vbor przewodniczącego zgodnte z
przy"jętym Regulaminem. Po zakończeniu procedury Przewodnlczący Komis.ii Skrutacy.ine.j
odczytał protokół z rłyborow przewodniczącego Rady Gmin1, Łanięta - w z,ałączcniu do
protokołu.

p.pkt. b) podjęcie uchwały o wybtlrze przeu,odnicząceg,() Racly Gminy.

Radrr,v senior odcz_vtał urchwałę o wyborze pana Artura Rędzikowskiego na
Przewodniczącego Rad1,

GnrirT y,

ł.anięla.

Rada Gminy w głosowaniu tajnym przyjęła Uchwała nr ll1l2018 w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Gminy Łanięta.
Odn. pkt 5. Przejęcie przez przewodniczące4o Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego
Seniora, w lym przedstawienie i prĄęcie dalszego porządku obrad.
Prowadzenie obrad sesji przejął Przęwodnilzący Rady Pan Artur Rędzikowski.

Odn. pkt 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Łanięta
Przewodniczący rady Gminy poprosił Wojta Gminy o złożenl,ę ślubowania.
Wójt Elekt złożyłślubowanienastępującej treści:"Obejmując urząd wójta gminy ,
uroczyście ślubuję,że dochowam wiernościprawu, a powierzony mi urząd sprawowaĆ
będę Ęlko dla dobra publicznego i pomyślnościmieszkańców gminy." dopowiadąąc
słowa : "Tak mi dopomóż Bóg."

Odn. pkt 7. Wybor wiceprzewodniczącego Rady Gminy
p.pkt. a) Powołanie komisji Slrrutacy.jnei
Sekrętarz Gminy przedstawił Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady
Gminy Łanięta przeprowadzonęgo na sesji w dniu 22listopada}}I8r,
Następnie odbyło się głosowanie w sposób jawny. Przewodnicząay wyczytywń radnych w
porrądku alfabetycznym zadając pltanie czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się za
przyjęciem przedstawionęgo regulaminu głosowania.

obecnych przy głosowaniu było 14, Radnych: za przyjęciem - 14 głosów, przeciwnych 0
i wstrzymujących 0 protokoł głosowania w załączeniu do niniejszego głosowania
.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęla Regulamin głosowania w wyborach
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łanięta przeprowadzonego na sesji w dniu 22
listopada2018r. - w załączeniu do niniejszego protokołu.
Przewodnicząay poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu komisji skrutacyjnej, zadał
równiez pytanie czy rudni będą wybierać nową komisję skrutacyjna, czy pozostanie ten sam
skład osobowy, który był powołany do wyborów Wójta Gminy. Członkowie komisji juz
powołanej wyrazili zgodę, a w zwtązku z tym tż nię było głosów przeciwnych radni przyjęIi
skład osobow ptzęz aklamację.
Komisja skrutacyjna w nizej wymienionym składzie rozpoczęła pracę,

Anna Matusiak
ż.BożęnaZiołkowska
3. Zdzisław Michatski
1.

p.pkt. b) przeprowadzenie uly$oróv,,

i

przeprowadzlła lłybor przewodniczącego zgodnie
z przyjętvm Regulaminetn. Po zakończenitt proceclury Przewodntczący Komisji Skrutacy.inej
odczl'tał protokoł z rrlborów rł,iceprzcr,roclniczącego Raci_v Gminy,, ł,anięta rł,załączeniu do

Komis.ia skrutacyina przygotowała
protokołu.

p.pkt.

b)

podjęcie uchu,ctly g y,yborze przewodniczącego Rudy Gminy.

Przewodniczący Racly Gnriny Łanięta p. Artur Rędzikolł,ski odczytał uchrł,ałę o w.vborze
Pana Domini ka Krtrszyńskiego tla rł,iccprzei.vodniczącego Rad1,. Gmin1, ł.anięta,

Rada Gminy w głtlsorvaniu tainym przyjęla Uchwała nr Il2l20I8 w sprarł,ie w,yboru
rviceprzewodniczącego Rady Gminy Łanięta.
Po podjęcitr uchwały Wojt Cminy Tomasz Szczęsny poprosił przewodniczącego Rady Gminy
o głos izaproponował przl,jecie zmian,v rł,porządku obrad ses.ji lvprorł,adzającjako prrnkt 8
rozpatrzenie pro.i ektorł, uchrł,ał
a) rł, sprawie ustalenia rł,l,nagrodzenia Wo.jta Gnrin,v Łanięta;
:

b)

uchrł-alcnia Statutu Gmin1,, ł,anięta
natomiast dotychczasowy punkt 8 zakończenie obrad będzie punktem 9.
r.ł, spraw-ic

Przewodnicząc5, Rad1, przedstau,ił zapropono\Ą,aną zmianę w porządku obrad . a następnie
poddał pod głosowarrie przr"iecie zmian1. porząclku obrad.
Głosowanie oclb,vło się iv sposób.jarł,nl,. I)rzewoclnic7,ący wyczytl,r.vał radnych w porządku
allabetycznym zacla.jąc pl,tanie cz1,, .jest za, przeciw czy \Ą,strzynru.ie się za przl,jęciem
porządku obrad,
Obecnych przy głosowaniu było 14. Radnyclr: za przy.ięciem - 14 głosów, przeciwnyoh 0
i wstrzymujących 0 protokoł głosowania w z,ałączeniu do niniejszego głosowania.

Radą Gminy w gło§owaniu iawnym przyięła nastepuiacv porzadek obrad
Punkt 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)
b)

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łanięta
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łanięta

Punkt 9. Zakończ,enic oblac1 I scs.ji radl, Cinrinv.

ad. pkt. 8) Rozpatrzenie pro.iektów uchr,vał:

p.pkt . a)

w.

sprav,ie uslal.enia v,vnagrodzenia Wólta Gminy Łanięta:

Plo.i ckt uc lrwał,v o m orł, i ł S ckrc t irrz

C}

rn i n

1,.

:

Radna Pani Monika Matusiak zapIoponowała wynagrodzenie ,z,asac]nlcze 4500.00zł, dodatek
f-uŃcy.jrry -1500.00 zł. dodatek spec.jaln1. 30oń oraz clodatek za wieloletnią pracę zgodnie
z obtlrł iązLrjąc1 Ini pl,zcllisanri.

Radny P Mirosław Oleradzki zadał pytanie .iakie wykształcenie i staz placy posiada Wójt
Gminy oraz złożyłwniosek Ibrmalny rł, spaw,ie wysokościwynagrodzenia zasadniczego
rł wysokości 3400zł,

nie bl,ło itrtrl ch głclsou Przcr,r"odniczącv ogłosiłgłosowanie w kole.jności
zgłoszonl,ch w,nioslr(lrr. ( jłosorłanie odbl,ło się \\, sposób .iarł,n1,, Przewodniczący
Ponier,vaz

rł,yczy,tywał radny"ch lv porządku allabet1,,cz,n"vm z,acla,jąc py,,tanie czy.jest za, przęc|\\ cz,y
wstrzymu.je się za przl,ięciem pro.jektu uchwały zgodnie z wnioskiem Radnej Pani Moniki
Matusiak tj,, by w,ynagrodzenie rvójta gminy r.łynosiło - zasadnicze 4500,00zł, dodatek
funkcy,jny -1500,00 zł, dodatek specjalny 30o/o oraz dodatęk za wieloletnią pracę zgodnie
z obow-iązuj ącyrrri przepisam i.
Obecnl.ch przl,głosow,aniu bl,ło 14. Radrrl,clr: ,z,a prz,s11ęciem - 8 głosów,, przecirł,nych 3
i rł,strzymujących 3 protokoł głosowania w załącz,eniu do ninie.iszego głosowania

Racla Gminy lv głosowaniu jalvnym przyjęła Uchwała nr Il3l20I8 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Łanięta
p.pkt. b) rr
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Pro.jekt uchrvał\, omo,nł,iłSekrctarz Gnlin1,,

Przervoclniczący poddał pod głosowania przyjecie projektu uchwały w sprawie uchrł,aienia
Statutu Gminy Łanięta
Głosorł,anieodb,vło się w sposob jarł.ny. Przewodniczący wyczytyw,ał raclnych w porządku
alfabety,-czny,m zadając p,vtanie czy,.jest za" przecir.v czv rł,strzvnru.je się za przy.jęctem pro.jektu
rrchrł,ałrv

Obecnych przy głosowaniu było 14. Raclnych: za przy.jęctem - 11 głosorł',przeciwnych 0
i wstrzymu.;ąc_vch 3protokół głosowania w załączeniu do ninieiszego głosowania

Rada Gminy rv głosowaniu jawnym przyjęła Uchwała nr Il112018 w sprawie uchwalenia
Statutu Gmin_v ł,anięta
Odn. pkt.9

Po wyczerpaniul porządkLr obrad Ses.ji rad1, Gmin,v ł,anięta przewodrricząc.v Rady

zanrknął obrady I -e.j ses.ji Radl,Gmin,v ł,anięta.

Z pr zebie gu
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si

edzeni a zo stał sp orządzon y oruz po dpi sany protokoł.

PRZEWODNICZĄCY
RADJ GMINY

protokółował:

SEKRETA
rngr

GMlNY

41ĄJ""

Artur Rędzikowski

