P r o t o k ó ł Nr I/2014
z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu
1 grudnia 2014 r. w kadencji 2014 – 2018 .
Sesja rozpoczęła się o godź. 10 oo w świetlicy środowiskowej w Bujałach.
Otwarcia sesji dokonał radny Senior Pan Tadeusz Pietrzak.
Podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży starań aby obrady
sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Wyjaśnił, że będzie przewodniczył obradom
do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Na początku chciałbym powitać nowo wybranych radnych , wójta , zaproszonych gości ,
kierowników jednostek organizacyjnych , sołtysów , publiczność i przedstawicielkę prasy.
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad przesłany przez Komisarza
Wyborczego w Skierniewicach .
1. Otwarcie sesji .
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy ,
4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Sadkowice .
7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Oświadczył ,że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum przy którym Rada Gminy
może obradować i podejmować uchwały.
Przed przystąpieniem do ceremonii złożenia ślubowania Radny Senior wręczył radnym
zaświadczenia o wyborze na radnego. Wręczając zaświadczenia o wyborze na radnego
pogratulował nowo wybranym radnym uzyskania mandatu oraz życzył owocnej pracy dla
społeczności lokalnej.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Pietrzak poinformował, że zgodnie z art. 23 a ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu, radni muszą
złożyć ślubowanie. Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w taki sposób, że zostanie
przeze mnie odczytana rota ślubowania, a następnie najmłodszy wiekiem radny z listy
obecności kolejno odczyta imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według
swojego wyboru słowo „ Ślubuję „ lub zwrot „ Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg „.
Czy są inne propozycje ? . Nie ma przystępujemy do złożenia Ślubowania.
Odczytuję 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 „
Proszę najmłodszego wiekiem radnego Pana Jarosława Tkaczyka o odczytanie z listy
obecności kolejno z imienia i nazwiska radnych , a radni wypowiedzą słowo „ ślubuję „ lub
„ ślubuję „ Tak mi dopomóż Bóg.
Radny Senior Tadeusz Pietrzak złożył gratulacje i stwierdził, że wszyscy radni złożyli
ślubowanie i objęli mandat radnego .
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Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
W tym celu wybierzemy ze swego grona komisję Skrutacyjną. Proszę o zgłaszanie
kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.
Przypominam, że osoby będące w komisji nie mogą startować na Przewodniczącego
Rady Gminy , ani na Wiceprzewodniczących.
Czy ktoś z Pań lub Panów radnych składa propozycję kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
- r. Grzegorz Milczarek – zgłaszam radną Bożenę Grochal.
Czy Pani wyraża zgodę na kandydowanie do Komisji Skrutacyjnej- wyrażam zgodę.
- r. Bożena Grochal – zgłaszam radnego Pana Grzegorza Milczarka .
Czy radny Grzegorz Milczarek wyraża zgodę - tak
- radna Urszula Kamińska – zgłaszam radnego Mariusza Górskiego.
Czy Pan Mariusz Górski wyraża zgodę - tak.
Radny Senior – czy są jeszcze inne kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej.
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej.
Kto jest za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie :
- Radna Bożena Grochal
- Radny Grzegorz Milczarek
- Radny Mariusz Górski
Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie.
Proszę o wybranie Przewodniczącego Komisji . Przewodnicząca Komisji została Pani
Bożena Grochal.
Zmierzamy do najważniejszego punktu dzisiejszych obrad, czyli wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego rady Gminy.
- radna Joanna Nowocin - zgłaszam radnego Waldemara Olborskiego.
Radny Senior – czy radny Waldemar Olborski wyraża zgodę na kandydowanie- tak .
- radny Krzysztof Stańczak – zgłaszam radnego Tadeusza Pietrzaka – wyrażam zgodę
na kandydowanie.
Czy są inne zgłoszenia na Przewodniczącego Rady Gminy.
Zapraszam kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy o zaprezentowanie swojej osoby
wg kolejności zgłoszeń ,
- radny Waldemar Olborski – jestem żonaty, mam dwoje dzieci i jestem radnym trzeciej
kadencji.
- radny Tadeusz Pietrzak - mam 59 lat. Jestem radnym z Kalenia. Mam żonę i dorosłego syna.
Jestem radnym drugiej kadencji.
Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie kratki przy nazwisku wybranego kandydata.
Osoba zostanie wybrana na Przewodniczącego Rady Gminy w przypadku, gdy liczba głosów
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oddanych na kandydata będzie stanowić bezwzględną większość ustawowego składu rady,
czyli głosów. Za nieważny uważa się głos, w którym zakreślona będzie więcej niż jedna
kratka, lub w którym nie będzie zakreślona żadna kratka.
Czy są jakieś uwagi do sposobu głosowania ? . Dziękuję . Proszę Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie i rozdanie kart.
Przewodniczący obrad ogłosił 15 min. przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy i rozdała karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytywała z listy obecności z imienia i nazwiska
obecnych na sesji radnych , a wyczytani radni podchodzili i wrzucali do urny karty do
głosowania.
Po zakończeniu tajnego głosowania , Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutowa przerwę
podczas której komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Bożena Grochal zapoznała Radę
Gminy z protokołem Komisji Skrutacyjnej z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu
w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Sadkowice sporządzonego na sesji w dniu
1 grudnia 2014 r. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartkami stanowi załącznik do
protokołu.
Na Przewodniczącego Rady Gminy zostało zgłoszonych 2 radnych .
Radny Tadeusz Pietrzak
- otrzymał 8 głosów
Radny Waldemar Olborski
- otrzymał 7 głosów.
Radny Senior przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Pana Tadeusza Pietrzaka .
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
- P. Tadeusz Pietrzak - Przewodniczący Rady Gminy. Dziękuje państwu za zaufanie.
Postawiliście państwo na najstarszego wiekiem radnego, który kocha swoją małą ojczyznę.
Moje motto to zgoda uczciwość i prawda.
Proszę abyśmy wspierali się w naszej pracy. Nieważne , z jakiego komitetu startowaliśmy.
Musimy wspólnie działać na rzecz dobra naszej gminy. Dziękuję radnym za udzielone
zaufanie oraz powierzenie zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.
Przystępujemy do następnego punktu wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Proszę radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
- radny Szymon Ziarkowski - zgłaszam radnego Piotra Chylaka na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy.
Czy radny Piotr Chylak wyraża zgodę na kandydowanie - tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący Rady Gminy – czy są inne kandydatury na Wiceprzewodniczącego Rady
Nie widzę. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Piotr Chylak.
Przystępujemy do zgłaszania kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
- r. Waldemar Olborski – zgłaszam radną Karolinę Kazała - czy radna wyraża zgodę
na kandydowanie - tak wyrażam zgodę.
- r. Piotr Chylak - zgłaszam radnego Szymona Ziarkowskiego - czy radny wyraża zgodę
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P. Przewodniczący Rady Gminy , czy są jeszcze inne kandydatury . Nie widzę .
Ogłaszam 15 minutowa przerwę i proszę Komisję Skrutacyjna o przygotowanie i rozdanie
kart do głosowania.
Po przerwie.
Komisja Skrutacyjna zapoznała radnych z wynikami wyboru na II Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy .
Radna Karolina Kazała
7 głosów
Radny Szymon Ziarkowski
8 głosów
II Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został wybrany Szymon Ziarkowski .
Pan Przewodniczący – przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Wynik głosowania :
za
13 radnych
przeciw
1 radny
wstrzymał się od głosu
1 radny
Uchwała została przyjęta większością głosów.
Pan Przewodniczący Rady Gminy – przechodzimy do następnego punktu porządku obrad
„ złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał rotę ślubowania Wójta Gminy .
Obejmując Urząd Wójta, uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy „
Ślubuję . Tak mi dopomóż Bóg.
Pan Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Wójt za złożenie ślubowania
i stwierdził , że po złożeniu ślubowania została Pani Wójtem Gminy Sadkowice.
P. Wójt Karolina Kowalska pogratulowała wyboru nowej radzie .Liczę na państwa
współpracę, abyśmy wspólnie budowali nowoczesną i silną gminę.
Pani Karolina Kowalska została powitana przez radnych kwiatami.
W podziękowaniu za dotychczasową pracę kwiaty otrzymał również były wójt
- Leszek Jankowski , który podziękował radnym za osiem wspólnych lat. Życząc , aby
Gmina rozwijała się w sposób, który zadowoli mieszkańców gminy.
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Joanna Nowocin , Michał Pruszczyk , Piotr Chylak , Tadeusz Pietrzak , Bożena Grochal,
Waldemar Olborski, Stanisław Pietrzak , Mariusz Górski , Marcin Szczałbach, Urszula
Kamińska, Jarosław Tkaczyk , Szymon Ziarkowski , Grzegorz Milczarek , Karolina Kazała ,
Krzysztof Stańczak.
Pan Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Pietrzak stwierdził, że dzisiejszy porządek obrad
został zakończona. Dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam obrady o godz. 10 30.
Następny termin sesji ustalono na dzień 8 grudnia 2014 r, godz. 9 oo.
Protokół sporządziła :
Wanda Wróblewska

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Pietrzak

