
PROTOKÓŁ Nr RG.0002.1.2014 

z  I SESJI RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 listopada 2014r. 

 

 

Pierwsza sesja Rady Gminy Kobiór VII kadencji, została zwołana przez Komisarza 

Wyborczego w Bielsku-Białej.   

Obrady otworzył Radny Senior Pan Zygmunt Jaromin. Na podstawie listy obecności 

stwierdził, że sesja jest prawomocna – obecnych 14 radnych, nieobecny usprawiedliwiony 

Hieronim Staszak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przedstawił następnie porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór. 

6. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

7. Zakończenie.  

 

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Krystyna Kurpas wręczyła radnym 

zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Gminy Kobiór w kadencji 2014-18. 

 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

 

Radny Zygmunt Jaromin odczytał rotę ślubowania:  

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

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

mieszkańców”, a następnie przyjął ślubowanie złożone kolejno przez wszystkich obecnych 

radnych. 

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

Radny Senior poinformował, że w celu przeprowadzenia tajnego głosowania na stanowisko 

przewodniczącego Rady Gminy należy powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. 

 

Do składu Komisji zgłoszono kandydatury: 

Grażyna Szczotka, Witold Spychała, Beata Zawierucha, Bronisława Zaremba. 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na udział w pracach komisji.  

 

W głosowaniu kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

Grażyna Szczotka - 11  

Witold Spychała - 12  

Beata Zawierucha - 6  

Bronisława Zaremba - 6 
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W związku z otrzymaniem przez dwie kandydatki takiej samej ilości głosów, Radny Senior 

przeprowadził kolejne głosowanie, w wyniku którego Beata Zawierucha otrzymała 7 głosów,  

a Bronisława Zaremba 5 głosów.  

 

Komisja w składzie: Grażyna Szczotka, Witold Spychała, Beata Zawierucha została przyjęta 

przez Radę jednogłośnie. 

 

Komisja wybrała na Przewodniczącego Witolda Spychałę.  

 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kobiór. 

 

Radny Z. Jaromin odczytał ze Statutu Gminy Kobiór punkt dotyczący powoływania 

przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

 

Radny J. Mazurczyk zgłosił na stanowisko Przewodniczącego Rady kandydaturę Bogdana 

Szpaka, radnego dwóch poprzednich kadencji, przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa. Prowadzenie przez niego działalności gospodarczej 

gwarantuje dyspozycyjność, co jest istotne przy sprawowaniu funkcji Przewodniczącego Rady.  

 

Radny B. Szpak wyraził zgodę na kandydowanie.   

 

Radna G. Szczotka zgłosiła na stanowisko Przewodniczącego Rady kandydaturę Przemysława 

Sawickiego. W uzasadnieniu podała, że jest on również dyspozycyjny, posiada dobrą 

prezencję, jest opanowany, spokojny i kompetentny.  

 

Radny C. Świerkot poparł kandydaturę Przemysława Sawickiego. Był on dobrym radnym 

dwóch kadencji Rady Gminy. Jest osobą kompetentną do sprawowania funkcji  

Przewodniczącego Rady.    

 

Radny P. Sawicki wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na przewodniczącego Rady Gminy. 

Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Spychała odczytał protokół z głosowania. 

Stwierdził, że oddano 13 ważnych głosów, 1 głos bez dokonania wyboru, w tym: 

7 głosów za kandydaturą Przemysława Sawickiego 

6 głosów za kandydaturą Bogdana Szpaka. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Radny Senior Z. Jaromin odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy 

Kobiór, którym został Przemysław Sawicki. 

 

Radny P. Sawicki podziękował za wybór jego kandydatury na stanowisko Przewodniczącego 

Rady. Dodał, że obowiązki związane z pełnieniem tej funkcji postara się sprawować jak 

najlepiej. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z wszystkimi radnymi. Bez względu na to,  

z którego komitetu wyborczego radni zostali wybrani, wszyscy powinni działać dla dobra 

mieszkańców i Kobióra.  

Odnośnie organizacji prac Rady, uważa, że posiedzenia powinny się odbywać w godzinach 

popołudniowych np. o godz. 14
30

, o co postulowali mieszkańcy chcący uczestniczyć w sesjach. 

Byłoby to również korzystne dla radnych pracujących zawodowo. Zaproponował aby nadal 
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funkcjonowały komisje Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa, Budżetu  

i Finansów oraz Kultury, Oświaty i Zdrowia, lecz w składzie nie przekraczającym 8 – 9 osób, 

co usprawni prace komisji. Proponuje także wypłacanie diet tylko za dwa posiedzenia komisji.   

 

6. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek aby nie zmieniać porządku obrad obecnej sesji.  

W związku z drugą turą wyborów na wójta, w najbliższym czasie odbędzie się kolejna sesja 

Rady Gminy, na której nowy wójt złoży ślubowanie. Zaproponował aby na tej sesji dokonać 

również wyboru wiceprzewodniczącego Rady oraz wyboru składu osobowego poszczególnych 

komisji.  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.    

 

Wójt Stefan Ryt poinformował, że będzie on pełnił swoje obowiązki do czasu złożenia 

ślubowania przez nowego wójta.  

Pogratulował wszystkim radnym wyboru do Rady Gminy oraz Przemysławowi Sawickiemu 

wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady. Złożył życzenia sukcesów w pracach Rady.  

Przedstawił następnie Panią Gabrielę Zając Skarbnika Gminy oraz Pana Bronisława 

Gembalczyka Sekretarza Gminy.  

 

7. Zakończenie.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął sesję. 

 

Protokołowała Jolanta Niemiec. 


