
                                                         P  R  O  T  O  K  Ó  Ł  Nr I/2006

           z obrad I sesji Rady Gminy Murów odbytej w dniu 23 listopada 2006 r.

               Otwarcia I sesji Rady Gminy Murów dokonał najstarszy wiekiem radny Gerard 
Wierzgala,  który  podziękował  za  powierzenie  mu  tak  zaszczytnej  funkcji.  Zapewnił,  że 
dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum, przy którym rada gminy 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Witam serdecznie radnych, wójta gminy, pracowników urzędu gminy.

     W y s o k a  R a d o !

Obecnie przystąpimy do ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych.

    Odczytując rotę ślubowania, wyczytywani radni powstając złożyli uroczyste ślubowanie.
Gratulując radnym, stwierdził, że po złożeniu ślubowania objęli mandat radnego Rady Gminy 
Murów.
    Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I  sesji  rady gminy. Przedstawiam 
proponowany  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji  przygotowany  przez  zwołującego  sesję 
przewodniczącego rady poprzedniej kadencji. Proponowany porządek obrad radni otrzymali 
wraz z zaproszeniem na sesję. Pozwólcie jednak, że go odczytam :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

- Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- Ustalenie zasad głosowania,
- Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

      5.  Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego
           Seniora.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
- Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
- Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- Ustalenie zasad głosowania,
- Przeprowadzenie tajnego głosowania,
- Podjęcie uchwały stwierdzający wybór.

      7.  Podjęcie uchwał.
      8.  Wolne wnioski i zapytania.
      9.  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Murów.

     Prowadzący obrady sesji zwrócił się z pytaniem do radnych, czy ktoś chce zabrać głos w 
sprawie  przedstawionego porządku obrad?  Do przedstawionego porządku obrad  radni  nie 
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wnieśli  uwag.  Wobec tego rada gminy będzie  obradowała na I  sesji  wg przedstawionego 
porządku obrad.

Ad.4
         Bardzo  proszę  o  zgłaszanie  kandydatów  na  przewodniczącego  Rady  Gminy. 
Przypomina  się,  że  zgłoszony  kandydat  musi  wyrazić  zgodę  na  kandydowanie,  dlatego 
każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata czy wyraża zgodę.

Po  zgłoszeniu  kandydatów  na  przewodniczącego  rady  gminy,  radnych  :   Lisek  Teresy, 
Sowada Józef ,  zapytuję czy wyrażają zgodę na kandydowanie – zgodnie oświadczyli,  że 
wyrażają zgodę na kandydowanie. Nie widzę  dalszych zgłoszeń więc stwierdzam zamknięcie 
listy kandydatów.
    Proponuje  przystąpić  do  powołania  z  radnych  3  osobowej  komisji  skrutacyjnej. 
Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych :
   - Gaweł Henryk
   - Sternicka Adriana
   - Adamczyk Antonina
Proponowani radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Do proponowanego składu komisji 
nikt nie zgłosił żadnych uwag. Za zgłoszonym składem komisji głosowało 15 radnych.
Wobec  powyższego  stwierdzam,  że  rada  gminy  powołała  komisję  skrutacyjną  do 
przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady.

 Ogłasza  się  10  minutową  przerwę w celu  ukonstytuowania  się  komisji  i  przygotowania 
projektu regulaminu głosowania.

Po przerwie :

Przystępujemy obecnie do ustalenia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego rady 
gminy.  Proszę  przewodniczącego  komisji  skrutacyjnej  o  zapoznanie  radnych  z  projektem 
regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego rady.
Regulamin odczytał przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Gaweł Henryk. Czy są uwagi 
? Jeżeli nie ma kto jest za przyjęciem tegoż regulaminu. Za przyjęciem regulaminu głosowało 
15 radnych. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania kart do głosowania. Przygotowane 
karty rozdała radnym w celu przeprowadzenia tajnego głosowania. Po obliczeniu głosów i 
sporządzeniu protokołu,  przewodniczący komisji  skrutacyjnej  odczytał  protokół  w którym 
komisja  stwierdza,  ze   kandydat  Lisek  Teresa  otrzymała  8  głosów  ważnych  natomiast 
kandydat Sowada Józef otrzymał 7 głosów ważnych i w związku z tym na przewodniczącego 
Rady Gminy Murów została wybrana radna Lisek Teresa.
Protokół komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Dziękuję, gratuluję radnej wybranej na przewodniczącego rady i życzę owocnej pracy.

Następnie  radny  senior  odczytał  projekt  uchwały  Nr  I/1/2006  w  sprawie  wyboru 
Przewodniczącego  Rady  Gminy  Murów,  który  stanowi  załącznik  nr  3  do  niniejszego 
protokołu.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Po dokonaniu wyboru radny /senior/  Wierzgala Gerard przekazał  prowadzenie sesji  nowo 
wybranemu przewodniczącemu rady.
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Ad.5
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za zaufanie i wybór. Następnie przystąpił do 
realizacji dalszych punktów porządku obrad.

Ad.6
       Przewodniczący Rady Gminy prosił o podawanie kandydatur na wiceprzewodniczącego 
rady gminy.
Zgłoszono następujące kandydatury radnych : Kuca Kazimierz, Sowada Józef.
Radny Kazimierz Kuca nie wyraził zgodny na kandydowanie, natomiast radny Sowada Józef 
wyraził zgodę na kandydowanie.
Głosowanie  przeprowadzi  komisja  skrutacyjna  powołana  do  przeprowadzenia  wyborów 
przewodniczącego rady gminy. W tej sprawie nie wniesiono żadnych uwag.
Przystąpiono  obecnie  do  ustalenia  regulaminu  głosowania  wyboru  wiceprzewodniczącego 
rady gminy. Po odczytaniu regulaminu przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej radnego 
Gaweł  Henryka-  radni  nie  wnieśli  do  niego  żadnych  uwag.  Za  przyjęciem  regulaminu 
głosowało 15 radnych i stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Komisja skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania i rozdała radnym.
Po odbytym tajnym głosowaniu przewodniczący komisji  skrutacyjnej  odczytał  protokół  w 
którym stwierdza się, że głosów ważnych za wyborem na wiceprzewodniczącego rady gminy 
radnego Sowada Józefa oddano 15. Stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
       Wobec powyższego Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Murów został radny Sowada 
Józef.
        Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr I/2/2006 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego rady gminy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
       Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Ad.7
      Rada gminy kontroluje działalność wójta,  gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
jednostek pomocniczych gminy : w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

  W skład Komisji Rewizyjnej zaproponowano :

                1.  Sygulka Brygida
                2.  Szichta Hubert
                3.  Pośpiech Janusz
                4.  Gaweł Henryk
                5.  Sternicka Adriana

Ponadto powołano stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz 
skład osobowy :

I. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej :  

1. Kuca Kazimierz
2. Nowicki Sebastian
3. Urban Lidia
4. Kotulla Mariusz
5. Adamczyk Antonina
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     II         Komisja Mienia ,Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
                  Środowiska :
                  

1. Wierzgala Gerard
2. Segiet Józef
3. Stankiewicz Władysław
4. Sowada Józef

        W/w wyrazili zgodę na udział w komisjach.

    Przewodniczący  Rady  Gminy  w  celu  wyboru  przewodniczących   w poszczególnych 
komisjach ogłosił 10 minutową przerwę.

Następnie rozpoczęto kontynuację sesji.

Przewodniczącym   : Komisji Rewizyjnej została radna Sygullka Brygida , Komisji Oświaty, 
Kultury,  Sportu,  Zdrowia  i  Opieki  Społecznej  radny  Kuca  Kazimierz,  Komisji  Mienia, 
Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radny Wierzgala Gerard.

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami za, podjęła uchwałę Nr I/3/2006 w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami za, podjęła uchwałę Nr I/4/2006 w sprawie 
powołania  stałych komisji  oraz ich składów osobowych,  która  stanowi załącznik nr  8  do 
niniejszego protokołu.

Ad.  8

Żadnych wniosków, interpelacji radni nie złożyli.

Ad.  9

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady Gminy o godz. 11,30 zamknął I 
sesję Rady Gminy Murów, kadencji 2006-2010.

Protokółowała

W.Mołdysz                                                                                   
                                                                                                          Przewodniczył
                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Murów

                                                                                                             Lisek Teresa
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