
Protokół Nr I/2014
z obrad I sesji siódmej kadencji Rady Gminy Zębowice odbytej dnia

1 grudnia 2014 roku 

I w siódmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań
w Zębowicach. Obrady trwały od godz.11.00 do godz. 12.10.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt, sołtysi , pracownicy
urzędu oraz zaproszeni goście – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą
załącznik do protokołu.

Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji .
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Zębowice i złożenie przez 
niego ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Przebieg obrad :

Ad.1

Sesję otworzył i prowadził Radny Senior Pan Konrad Jendrzej, który otworzył sesję i powitał 
wszystkich radnych, Wójta gminy, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości (lista 
obecności w załączeniu). Następnie odczytał porządek obrad sesji który był przygotowany 
przez Komisarza Wyborczego w Opolu I zwołującego sesję. Porządek obrad sesji został 
przyjęty.

Ad.2

Sesję rozpoczęto od wręczenia radnym zaświadczeń o ich wyborze, przez Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej Weronikę Kątną.

Ad.3

Następnie, zgodnie z art.23.a Ustawy o Samorządzie Gminnym, radni złożyli ślubowanie. 
Przewodniczący obrad odczytał tekst ślubowania, a najmłodszy wiekiem radny Pan Paweł 
Grzesik kolejno wyczytywał  radnych, których poproszono o powstanie i potwierdzenie woli 
złożenia ślubowania słowem ”Ślubuję”. Po słowie ślubuję każdy radny dodatkowo 
wypowiedział formułę ”Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad.4 – 5

Przystąpiono do powołania trzech członków Komisji Skrutacyjnej
Zgłoszono następujących kandydatów: Edyta Czeredrecki, Marianna Dylka i Norbert Larisz.



Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przystąpiono do głosowania za podanym składem komisji : głosowało 15 radnych, oddano 15 
głosów - za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie :
Przewodniczący – Norbert Larisz,
Członek – Edyta Czeredrecki,
Członek – Marianna Dylka.

Ad.6

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Konrad Jendrzej zgłosił radną Gabrielę Buczek uzasadniając, że jest osobą 
kompetentną i doświadczoną, a jej zaangażowaniem i ciężką pracą udało się wiele zrobić w 
gminie. Radny Norbert Larisz zaproponował kandydaturę  radnego Damiana Ledwiga, który 
wg pana Larisza posiada doświadczenie do pełnienia funkcji przewodniczącego – był radnym 
trzech poprzednich kadencji.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania za proponowanymi kandydaturami na Przewodniczącego Rady 
Gminy: głosowało 15 radnych, oddano 15 głosów - za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0.
Następnie poproszono Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłoszono 
10 - minutową przerwę.
Po przerwie pan radca prawny Michał Pawełczyk poinformował radnych o zasadach 
głosowania. Głosowanie jest tajne, kandydat ubiegający się o stanowisko przewodniczącego 
musi zdobyć minimum 8 głosów.
Radni kolejno wrzucali karty do urny. Następnie Komisja Skrutacyjna wyjęła karty z urny i 
przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
głosowania: głosowało 15 radnych, gdzie radna Gabriela Buczek uzyskała 8 głosów, a radny 
Damiana Ledwig głosów 6, głosów nieważnych – 1, wstrzymało się – 0.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Zębowice została radna 
Gabriela Buczek, która podziękowała za oddane głosy.

Przewodniczący obrad radny Konrad Jendrzej odczytał uchwałę Nr I/1/2014 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice. Przystąpiono do głosowania za 
przyjęciem uchwały: głosowało 15 radnych, oddano 15 głosów - za, przeciwnych – 0, 
wstrzymało się – 0.
W dalszej części Radny Senior przekazał prowadzenie obrad sesji nowo wybranej 
Przewodniczącej Rady Gminy.

Ad.7

Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono kandydaturę radnego Damiana Ledwiga,  
który wyraził zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania za proponowaną kandydaturą na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy: głosowało 15 radnych, oddano 15 głosów - za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0.
Po przerwie pan radca prawny mgr Michał Pawełczyk poinformował radnych o regułach 
głosowania. Głosowanie jest tajne, kandydat ubiegający się o stanowisko przewodniczącego 
musi zdobyć minimum 8 głosów. Radni dokonają wyboru zaznaczając na karcie do 
głosowania tak lub nie.



Radni kolejno wrzucali karty do urny. Następnie Komisja Skrutacyjna wyjęła karty z urny i 
przystąpiła do liczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
głosowania: głosowało 15 radnych, gdzie radny Damiana Ledwig uzyskała 13 głosów - za, 
przeciwnych – 2, wstrzymało się – 0.
Przewodnicząca odczytała uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Zębowice. Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały: głosowało 15 
radnych, oddano 15 głosów - za, przeciwnych – 0, wstrzymało się – 0.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Damian Ledwig podziękował radnym za oddane głosy.
Ad.8
 
Następnie Przewodnicząca Gabriela Buczek poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji 
Wyborczej panią Weronikę Kątną o odczytanie i wręczenie zaświadczenia o wyborze na 
Wójta Gminy Zębowice. Po wręczeniu zaświadczenia pan Wójt złożył ślubowanie 
następującej treści: 
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Zębowice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Zębowice. Tak mi dopomóż Bóg”.
 
Ad.9

Na zakończenie pan Wójt odczytał życzenia od Prezydenta RP z okazji wyboru Wójta i Rady 
Gminy, oraz pogratulował Radnym wyboru na nową kadencje i podziękował za wybór 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Wobec zrealizowania porządku obrad Pani Przewodnicząca dziękując wszystkim za udział w
posiedzeniu, zamykając sesję , wypowiedziała formułę „zamykam I sesję VII kadencji 
Rady Gminy Zębowice”.

….............................................................
/ Protokołowała : Aneta Włodarczyk /


