
PROTOKÓŁ NR I/06 
 

Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku   

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach w godzinach l 000- 1300. Faktyczny  

stan nowo wybranej Rady Gminy – 15 radnych. Obecni na sesji byli wszyscy radni. 

Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:  

1. Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy 

2. Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy 

3. Tadeusz Ignasiak – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach 

4. Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

5. ElŜbieta Skalska – Makara – Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach  

6. Krzysztof Jaworski – Dyrektor ZS w Marzeninie 

7. Halina Kalwińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach 

8. Krzysztof Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach 

9. Jan Grecki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

10. Jan Similak – Radca Prawny 

11. Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego 

12. Krystyna Witek - Radny Powiatu Łaskiego 

13. Wojciech Kabza – Prezes Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy Sędziejowice 

14. Henryk Sagan – Komendant Gminnej OSP 

15. Edward Krawczyk – Prezes KGZKRP i BWP 

16. Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 

17. Stanisław Krakowiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach 

18. Jerzy Kotarski – Przewodniczący Rady Gminy kadencji 2002 – 2006  

19. Mariusz Salomon – Redaktor Dziennika Łódzkiego 

20. Sołtysi w liczbie - 16 (w tym 2 sołtysów radnych). 

 

PUNKT 1  

                Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2c ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję do 

wyboru Przewodniczącego rady prowadził najstarszy wiekiem radny nowo wybranej Rady 

Gminy – Pan Władysław Sobala.  

Powitał nowo wybranych radnych Rady Gminy Sędziejowice, Radnych Powiatu Łaskiego, 

sołtysów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz gości zaproszonych na  

I sesję. 
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Radny Senior na podstawie listy obecności stwierdził quorum nowej Rady Gminy niezbędne do 

podjęcia uchwał. Na stan piętnastu radnych w sesji udział wzięli wszyscy radni.  

Obrady I sesji Rady Gminy były więc prawomocne.  

 

PUNKT 2     

                Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sędziejowicach – Pan Tadeusz 

Ignasiak przedłoŜył informację z przebiegu wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy 

Sędziejowice. Szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu. 

Przystąpiono do wręczenia zaświadczeń dla radnych. Zaświadczenia wręczył Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej – Pan Tadeusz Ignasiak. 

 

PUNKT 3 

                Przed przystąpieniem do ślubowania Radny Senior poinformował, Ŝe ślubowanie odbywa 

się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo 

„ ślubuję”. Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg”. Następnie 

odczytał rotę: „Wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana – Waldemara Krawczyka  

o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska kaŜdego radnego. Wszyscy radni złoŜyli 

ślubowanie - „ślubuję” z dodaniem słowa „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 

Przewodniczący podkreślił, Ŝe radni, którzy złoŜyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady 

Gminy Sędziejowice. 

 

PUNKT 4   

                Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad przygotowany przez 

zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Pana Jerzego Kotarskiego.  

Nie wniesiono zmian. 

Wobec czego porządek obrad I sesji Rady Gminy był następujący:  

1. Uroczyste otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Sędziejowice. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Ustalenie porządku obrad. 

5. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy Sędziejowice. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 
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     a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 

     b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

     c/ przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, 

     d/ prezentacja kandydatów, 

     e/ przeprowadzenie tajnego głosowania, 

     f/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

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

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy: 

     a/ ustalenie ilości wiceprzewodniczących, 

     b/ zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

     c/ powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

     d/ przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

     e/ prezentacja kandydatów, 

     f/ przeprowadzenie tajnego głosowania, 

     g/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

9. Wolne wnioski. 

10. Sprawy róŜne.  

11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

 

PUNKT 5 

                Sprawozdanie o stanie gminy Sędziejowice przedstawił Sekretarz Gminy –  

Pan Sławomir Tralewski. PowyŜsze sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

W imieniu byłej Pani Wójt Beaty Pieluchy – Mateusiak, Sekretarz Gminy przekazał wszystkim 

radnym Ŝyczenia owocnej pracy na rzecz gminy Sędziejowice. 

 

PUNKT 6  

      ppkt a  

                 Przed wyborami Przewodniczącego Rady Gminy, Radny Senior poinformował,  

Ŝe zgłoszona osoba na funkcję Przewodniczącego musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego 

kaŜdorazowo zwracał się zapytaniem do zgłoszonego kandydata czy wyraŜa zgodę. 

Radny Senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów, w związku z tym radny Zbigniew 

Płóciennik zgłosił kandydaturę radnego Dariusza Marka, który wyraził zgodę, aby objąć 

powyŜsze stanowisko. Nie widząc więcej zgłoszeń, Senior zaproponował głosowanie w wyniku, 

którego lista została zamknięta (15 głosami – „za”). 
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     ppkt b   

                Radny Senior, proponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobową Komisję 

Skrutacyjną. Przypomniał, ze osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji.  

Prosił, aby spośród radnych zgłosić kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi 

głosowanie. W związku z powyŜszym radny Daniel Angerman zgłosił kandydaturę radnego 

Mieczysława Karasińskiego, radny Wacław Ułański zgłosił radnego Pawła Kałudę oraz radny 

Marek Okupiński zgłosił radnego Jarosława Bartczaka. Wszyscy radni wyrazili wolę bycia 

członkami Komisji Skrutacyjnej.  

Nikt nie wniósł uwag, co do składu osobowego Komisji, w związku z tym przeprowadzono 

głosowanie - 13 radnych było „za” oraz 2 radnych „wstrzymało się”.  

Przewodniczący obrad przedstawił treść uchwały nr I/1/06 Rady Gminy Sędziejowice  

w sprawie Komisji Skrutacyjnej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie w wyniku głosowania. 

Prowadzący sesję podkreślił, Ŝe Rada Gminy Sędziejowice powołała Komisję Skrutacyjną do 

przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego rady.  

    ppkt c 

               Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił regulamin wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Sędziejowice. Treść uchwały nr I/2/06 zaprezentował Pan Władysław Sobala.  

Do powyŜszego regulaminu oraz uchwały nie wniesiono uwag. Bez dyskusji po przeprowadzonym 

głosowaniu uchwała wraz z regulaminem została przyjęta – 15 głosami „za”. 

Uchwała nr I/2/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 

przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik protokołu.    

    ppkt d   

              Radny Senior nie dokonał prezentacji kandydata. 

   ppkt e 

              Radny Senior ogłosił przerwę, podczas której Komisja Skrutacyjna przygotowała karty 

do głosowania.  

Po przerwie rozdano radnym przygotowane karty oraz Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

przypomniał o zasadach głosowania - po wyczytaniu nazwiska, radny podchodzi do urny  

i wrzuca kartę do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja przystąpiła do obliczenia 

głosów - ogłoszono przerwę.  

   ppkt f  

              Po przerwie Pan Paweł Kałuda – Przewodniczący Komisji przedstawił protokół  

z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice. Podziękował i pogratulował radnemu 

wybranemu na Przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice Panu Dariuszowi Markowi. 
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Wspomniał, Ŝe nie zaszły Ŝadne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na waŜność 

głosowania.   

Uchwałę nr I/3/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Sędziejowice przedstawił 

Radny Senior. Uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”. PowyŜsza uchwała  

w załączeniu protokołu. 

 

PUNKT 7 

                Radny Senior złoŜył gratulacje Przewodniczącemu Rady i nastąpiło przekazanie 

dalszego prowadzenia obrad „nowemu” Przewodniczącemu Rady – Panu Dariuszowi Markowi. 

Przewodniczący Rady wyraził wielkie zadowolenie, Ŝe obejmuje tą funkcję z rąk radnego 

Władysława Sobali.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z podziękowaniem do wszystkich zebranych osób. Powiedział, 

Ŝe wybór ten traktuje bardzo powaŜnie i osobiście. DołoŜy wszelkich starań, aby praca na tym 

stanowisku przyniosła same sukcesy. Podkreślił, Ŝe będzie pracował dla dobra rady i dla dobra 

całej gminy. 

 

PUNKT 8 

    ppkt a 

               Przewodniczący Rady – Dariusz Marek słowem wstępu poinformował, Ŝe Statut Gminy 

przewiduje od 1 do 3 radnych na funkcję wiceprzewodniczących. Wspomniał, Ŝe praktykowane  

było w poprzednich kadencjach przy 15 radnych dwóch wiceprzewodniczących. Głos zabrał radny 

Władysław Sobala proponując, aby pozostała ta sama liczba wiceprzewodniczących, co w poprzednich 

kadencjach. Więcej wniosków nie przedstawiono. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek radnego Sobali został zatwierdzony – 14 głosami 

 „za”, radny Waldemar Krawczyk opuścił salę obrad.  

Treść uchwały nr I/4/06 Rady Gminy Sędziejowice w sprawie liczby wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Sędziejowice przedstawił Przewodniczący Rady. Bez dyskusji w wyniku 

głosowania uchwała została podjęta – 14 głosami „za”. Uchwała nr I/4/06 w sprawie liczby 

wiceprzewodniczących Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu. 

    ppkt b   

               Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących.  

Radny Paweł Kałuda zgłosił radnego Daniela Angermana, radny Jarosław Bartczak zgłosił 

radnego Marka Okupińskiego, radny Marek Okupiński wytypował radnego Władysława Sobalę 

oraz radny Daniel Angerman proponował radnego Andrzeja Jakubowskiego.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania, lista jednogłośnie została zamknięta. 

 

    ppkt c 

               Radny Marek Okupiński wniósł wniosek, aby skład osobowy Komisji Skrutacyjnej  

był taki sam, jak przy wyborach Przewodniczącego Rady. Komisja Skrutacyjna wyraziła zgodę na 

ponowne przeprowadzenie głosowania.  

W wyniku głosowania – 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” Rada poparła wniosek 

radnego Marka Okupińskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy zaprezentował treść uchwały nr I/5/06 Rady Gminy Sędziejowice 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Nie podjęto dyskusji w tej sprawie. W wyniku 

głosowania – 15 głosami „za” uchwała została podjęta. Stanowi załącznik do protokołu.  

 ppkt d 

             Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej przedstawił projekt regulaminu wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice. 

Treść uchwały nr I/6/06 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice zaprezentował Przewodniczący Rady.  

Bez dyskusji w wyniku głosowania – 15 głosami „za” powyŜsza uchwała wraz z regulaminem 

pozytywnie zatwierdzono. PowyŜsza uchwała w załączeniu do protokołu.   

   ppkt e 

              Wyczytani przez Przewodniczącego Rady kandydaci na funkcję wiceprzewodniczących 

dokonali prezentacji własnej osoby, złoŜyli krótki Ŝyciorys.   

   ppkt f   

              Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zwrócił się z zapytaniem – w jakiej kolejności naleŜy 

wpisywać kandydatów na karty do głosowania (alfabetycznie czy wg. kolejności zgłaszania 

kandydatów) oraz prosił o wyjaśnienie na ilu kandydatów moŜna oddać głos. Radca Prawny 

poinformował, Ŝe nazwiska kandydatów naleŜy umieszczać alfabetycznie, a głos będzie waŜny jeśli 

oddamy (zakreślimy) maksymalnie 2 kandydatów. Pan Paweł Kałuda poinformował, Ŝe głosowanie 

będzie przebiegać w podobny sposób i przeprowadził tajne głosowanie.  

   ppkt g 

                 Po przerwie Pan Paweł Kałuda przedstawił protokół z wyboru wiceprzewodniczących  

Rady Gminy Sędziejowice. Pogratulował Panu Markowi Okupińskiemu i Władysławowi Sobali  

za objęcie funkcji Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały nr I/7/06 w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących Rady Gminy Sędziejowice. Uchwała bez dyskusji w wyniku głosowania 
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została podjęta – 15 głosami „za”. Uchwała nr I/7/06 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących 

stanowi załącznik protokołu. 

 

PUNKT 9 

              W wolnych wnioskach i zapytaniach nie podjęto dyskusji. 

 

PUNKT 10   

                 Sekretarz Gminy – Pan Sławomir Tralewski poinformował zebranych, Ŝe następna  

sesja będzie zwołana w ciągu tygodnia od dnia ogłoszenia wyników z wyborów Wójta Gminy.  

Wspomniał równieŜ, Ŝe są trzy stałe komisje rady gminy (Komisja BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska; Komisja Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych; Komisja 

Rewizyjna) oraz prosił o zapisywanie się radnych do wybranej Komisji. Informacyjnie 

wspomniał, Ŝe maksymalnie radny moŜe być w dwóch komisjach jednocześnie.  

 

PUNKT 11  

W sprawach róŜnych nie zgłoszono Ŝadnych spraw.  

Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i dokonał zamknięcia obrad. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

 

          Urszula Pasowska                                                                             Dariusz Marek 

   

 

    

     

 

 

 

 

 


