ROIV.0002.1.2018

Protokół nr I/18
z sesji Rady Gminy Psary
w dniu 21 listopada 2018r.
I Sesja Rady Gminy Psary odbyła się w Ośrodku Kultury w Dąbiu. Sesja rozpoczęła się o
godz. 12:00 i trwała do godz. 13:30.
Obrady prowadził senior Wiesław Zarychta.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) słowami:
„Otwieram I Sesję Rady Gminy Psary VIII kadencji”
rozpoczął obrady.
Radny senior – Pan Wiesław Zarychta powitał:
radnych Gminy Psary VIII kadencji,
Wójta Gminy Psary

-

Zastępcę Wójta Gminy Psary

-

Sekretarza Gminy Psary a zarazem Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
Skarbnika Gminy Psary
-

Pana Tomasza Sadłonia z małżonką oraz
rodzicami,
Panią Martę Szymiec,
Panią Mirella Barańską – Sorn,
Panią Joannę Przybyłek,

oraz
Pana Grzegorza Krzemińskiego

-

Pana Tomasza Szczerbę

-

występującego w imieniu Pani Barbary
Dolniak Wicemarszałek Sejmu RP,
Burmistrza Miasta Wojkowice,

Panią Małgorzatę Bednarek

-

Wójta Gminy Bobrowniki,

Pana Arkadiusza Ziembę

-

Wójta Gminy Bobrowniki poprzedniej
kadencji

a także
Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów, oraz mieszkańców gminy
Psary.
Radny senior – Pan Wiesław Zarychta poinformował, iż na podstawie listy obecności,
w sesji uczestniczy 15 radnych. Przedstawił porządek posiedzenia I sesji Rady Gminy Psary, który
przewiduje:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego
najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady.
3. Ślubowanie Radnych.
4. Ślubowanie Wójta Gminy Psary.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Zakończenie obrad Sesji.
Pkt.3 - Ślubowanie Radnych.

Pani Mirella Barańska – Sorn – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
poinformowała, iż wybory samorządowe to wybory szczególne, gdyż są najbliżej ludzi. Mieszkańcy
glosując, potwierdzają zaufanie jakim obdarzają osoby znane im bezpośrednio. Każdy zdobyty
przez radnych głos jest dowodem na szacunek jakim cieszyli się w swoich małych ojczyznach, ale
także jest zobowiązaniem wobec mieszkańców do pracy na ich rzecz do jeszcze większego
zaangażowania w rozwiązywanie ich problemów. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Psarach pogratulowała zdobycia mandatu radnego Rady Gminy Psary i życzyła w nowej kadencji
zgodnej pracy na rzecz Naszej Gminy. Oznajmiła, iż w wyborach, które odbyły się 21 października
2018 roku na terenie Gminy Psary uprawnionych do glosowania było 9829 osób. Wybory do Rady
Gminy odbyły się w 10 na 15 okręgów wyborczych. Wydano łącznie 3722 karty do glosowania.
W 5 okręgach Gminna Komisja Wyborcza podjęła uchwały o obsadzeniu mandatu radnego bez
glosowania.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach wręczyła zaświadczenia o wyborze na
radnego Rady Gminy Psary następującym radnym:
1.

Pan Mirosław Kozieł wybrany w okręgu wyborczym nr 1

2.

Pan Adam Adamczyk wybrany w okręgu wyborczym nr 2

3.

Pan Tomasz Ślęczka wybrany w okręgu wyborczym nr 3

4.

Pani Krystyna Kluszczyk wybrana w okręgu wyborczym nr 4

5.

Pan Robert Zieliński wybrany w okręgu wyborczym nr 5

6.

Pan Remigiusz Olesiński wybrany w okręgu wyborczym nr 6

7.

Pan Jarosław Nowak wybrany w okręgu wyborczym nr 7

8.

Pan Krzysztof Dulko wybrany w okręgu wyborczym nr 8

9.

Pan Jacenty Kubica wybrany w okręgu wyborczym nr 9

10. Pani Anna Gwiazda wybrana w okręgu wyborczym nr 10
11. Pan Wiesław Zarychta wybrany w okręgu wyborczym nr 11
12. Pan Adam Sadowski wybrany w okręgu wyborczym nr 12
13. Pan Aleksander Jewak wybrany w okręgu wyborczym nr 13
14. Pan Jacek Gwóźdź wybrany w okręgu wyborczym nr 14
15. Pani Joanna Kruszewska wybrana w okręgu wyborczym nr 15
Pan Wiesław Zarychta – radny senior objaśnił przebieg ślubowania, tj. po odczytaniu przez
niego roty ślubowania, wywołani kolejno radni wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może

być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosił wszystkich o powstanie,
a następnie odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Radny senior, zgodnie z listą obecności radnych wyczytywał nazwiska radnych, a następnie radni
wypowiedzieli słowo „ślubuję”.
Ponadto, radni: Mirosław Kozieł, Adam Adamczyk, Tomasz Ślęczka, Remigiusz Olesiński,
Jarosław Nowak, Jacenty Kubica, Wiesław Zarychta, Jacek Gwóźdź wypowiadając słowo „ślubuję”
dodali „Tak mi dopomóż Bóg”.
Pkt. 4 - Ślubowanie Wójta Gminy Psary.
Pani Mirella Barańska – Sorn– Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach
poinformowała, iż w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r. o mandat Wójta
Gminy Psary ubiegało się dwóch kandydatów, tj. Pan Jarosław Ryszard Burda oraz Pan Tomasz
Rafał Sadłoń. Największe poparcie spośród dwóch osób, w ilości 4440 głosów uzyskał Pan Tomasz
Rafał Sadłoń zdobywając ty samym w I turze poparcie 81,33% mieszkańców Naszej Gminy.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach pogratulowała wyboru Panu Wójtowi z tak
dużym poparciem i życzyła w imieniu Członków Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach oraz
mieszkańców aby w nadchodzącej kadencji Pan Wójt zrealizował wszystkie swoje zamierzenia
i aby nadal z takim zapałem i kreatywnością pracował na rzecz mieszkańców Gminy. W dalszej
części Przewodnicząca wręczyła zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Psary.
Radny senior poprosił o powstanie a Wójta Gminy Psary o złożenie ślubowania.
Pan Tomasz Sadłoń –Wójt Gminy Psary złożył ślubowanie o treści: „Obejmując Urząd
Wójta Gminy Psary uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Psary – Tak mi
dopomóż Bóg”.
W dalszej części Sesji Rady Gminy Psary, głos zabrał Pan Wójt który oznajmił, iż dziś mija
miesiąc od dnia wyborów. Z miesięcznej perspektywy wybory wyglądają nieco inaczej; patrzymy
na nie i poprzedzającą kampanię wyborczą przez różowe okulary zwycięstwa, wręcz można
zapomnieć jakie to wszystko było trudne. Każda kolejna kampania jest dla urzędującego Wójta
i Radnych coraz bardziej wymagająca. Mieszkańcy nie oceniają po obietnicach na przyszłość lecz
na podstawie wykonanej pracy, zrealizowanych inwestycji oraz rozwiązanych problemów. Blisko
70 mln zł przeznaczonych na inwestycje ostatniej kadencji to kilkanaście kilometrów nowych dróg
i chodników, ponad 35 km sieci wodociągowej i przyłączy; modernizacje, przebudowy i remonty

kilkunastu budynków komunalnych; nowa infrastruktura sportowa, w tym 4 kompleksowo
zmodernizowane stadiony piłkarskie. To dziesiątki rozwiązanych problemów i o wiele bogatsza
oferta usług publicznych. Efekty wykonanej pracy widać na każdym kroku. Na zakończenie swojej
wypowiedzi, Pan Wójt podziękował za zaangażowanie i pracę wszystkim współpracownikom
z Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek, a także radnym, sołtysom, przedstawicielom wszystkich
stowarzyszeń i organizacji. Szczególne podziękowania złożył rodzinie: żonie i rodzicom za
wsparcie oraz wszystkim mieszkańcom za liczny udział w glosowaniu i za 4440 głosów oddanych
na Jego osobę a także na kandydatów do Rady Gminy.
W dalszej części głos zabrali:
–

Pan Grzegorz Krzemiński występujący w imieniu Pani Barbary Dolniak Wicemarszałek Sejmu

RP który odczytał list gratulacyjny.
–

Pan Tomasz Szczerba – Burmistrz Wojkowic który oznajmił, iż prawdziwego samorządowca

nie poznaje się po słowach tylko czynach. A jak Gmina Psary się rozwija to widać każdego dnia.
Pan Burmistrz podziękował za współpracę między gminami ościennymi. Pogratulował wójtowi
i radnym.
–

Pan Arkadiusz Ziemba – Wójt Gminy Bobrowniki poprzedniej kadencji wraz z Panią

Małgorzatą Bednarek złożył gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję: wójta oraz radnych.
Oznajmił, iż gmina Bobrowniki może być dumna z takiego sąsiedztwa gmin. Życzył rozwoju
gminy oraz realizacji zamierzonych planów .
–

Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu w imieniu

własnym oraz pracowników Zakładu złożył gratulacje z wyboru na funkcję radnych i wójta i życzył
jeszcze większych sukcesów oraz jednomyślności w podejmowaniu decyzji, które będą prowadziły
do dalszego rozwoju Gminy.
Pkt.5- Wybór Przewodniczącego Rady.
Radny senior – Pan Wiesław Zarychta zapoznał radnych z zasadami wyboru
Przewodniczącego Rady.
Kandydatem do komisji skrutacyjnej może być radny, który nie będzie kandydować do funkcji
Przewodniczącego Rady. Oznajmił, iż skład komisji skrutacyjnej to 3 osoby, spośród których
zostanie wybrany Przewodniczący komisji skrutacyjnej. Glosowanie jest glosowaniem tajnym.
Radny senior nadmienił, iż zadaniem komisji skrutacyjnej będzie przygotowanie kart do glosowania
z nazwiskami kandydatów na Przewodniczącego Rady. Zaproponowana osoba na członka komisji
musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Radny senior zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów.
Radny Remigiusz Olesiński zgłosił do komisji skrutacyjnej Pana Aleksandra Jewaka, który wyraził
zgodę.
Radny Aleksander Jewak zgłosił Joannę Kruszewską, która wyraziła zgodę.

Radny Aleksander Jewak zgłosił Adama Adamczyka, który wyraził zgodę.
Skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie (15 za) przez radnych.
Radny senior zarządził 5 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została wybrana Pani Joanna Kruszewska.
Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady.
Pan Jacek Gwóźdź zgłosił na Przewodniczącego Rady Pana Jacentego Kubicę. Jako
uzasadnienie kandydatury podał, iż Pan Jacenty Kubica z samorządem jest związany od roku 1990;
gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, w kadencji 1994 – 1998 pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady, w latach 2002 - 2006 sołtysa sołectwa Psary, od roku 2006 do 2018 pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady.
Radny senior zapytał, czy radny Jacenty Kubica wyraża zgodę na kandydowanie do funkcji
Przewodniczącego Rady. Radny Jacenty Kubica wyraził zgodę.
Wobec braku innych kandydatur, radny senior ogłosił przerwę w obradach, celem przygotowania
kart do glosowania.
Po przerwie, wznowiono obrady. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej rozdała radnym karty
do glosowania, po czym radni swój głos wrzucali do urny wyborczej.
Radny senior ogłosił przerwę w obradach. Po przerwie, Przewodnicząca komisji
skrutacyjnej odczytała protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Psary (załącznik do
protokołu), informując, iż na ogólny stan 15 radnych, w tajnym glosowaniu wzięło udział 15
radnych. Przewodniczącym Rady Gminy Psary został jednogłośnie wybrany Pan Jacenty Kubica.
Radny senior odczytał uchwalę Rady Gminy Psary stwierdzającą wybór Przewodniczącego
Rady.
W dalszej części Sesji, głos zabrali:
- Pan Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary pogratulował Panu Jacentemu Kubicy funkcji
Przewodniczącego Rady na kolejną kadencję oraz życzył owocnej współpracy.
–

Pan Lukasz Siwczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu który

pogratulował funkcji Przewodniczącego Rady.
Radny senior podziękował za prowadzenie obrad, po czym poprosił o dalsze prowadzenie
obrad Przewodniczącego Rady.
Radny senior

Wiesław Zarychta

Pan Jacenty Kubica podziękował za prowadzenie obrad oraz za wybór na funkcję
Przewodniczącego Rady a także za oddane glosy na Jego osobę w wyborach samorządowych.
W dalszej części zwrócił się z prośbą zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu
6 dotyczącego Wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (15 glosami „za”). Porządek obrad
z naniesioną poprawką został przyjęty jednogłośnie.
Pkt. 6 – Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica poprosił o zgłaszanie kandydatów na
stanowisko Wiceprzewodniczących Rady.
Pan Jacenty Kubica zgłosił na Wiceprzewodniczących Rady Pana Remigiusza Olesińskiego
i Pana Krzysztofa Dulko. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, celem przygotowania kart do
glosowania.
Po przerwie, wznowiono obrady i rozdano karty do glosowania, a następnie radni swój głos
wrzucali do urny wyborczej.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej – Pani Joanna Kruszewska odczytała protokół
z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary, informując, że na ogólny stan 15 radnych,
w tajnym glosowaniu wzięło udział 15 radnych. Głosów ważnych oddano 29, głosów nieważnych
0, głosów ważnych bez dokonania wyboru – 1.
Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
–

Remigiusz Olesiński:14 głosów

–

Krzysztof Dulko: 15 głosów

Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Psary zostali wybrani Pan Krzysztof Dulko i Remigiusz
Olesiński.
Przewodniczącą

komisji

skrutacyjnej

pogratulowała

zdobycia

mandatu

radnych

i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Psary.
W dalszej części Pan Krzysztof Dulko i Pan Remigiusz Olesiński podziękowali za mandat
zaufania.
Przewodniczący Rady odczytał uchwalę Rady Gminy Psary stwierdzającą wybór
Wiceprzewodniczących Rady.
Pkt. 7 – Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady – Pan Jacenty Kubica słowami:
„Zamykam I sesję Rady Gminy Psary”
zakończył obrady.

Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica
Protokół sporządziła:
Katarzyna Mucha

