
RO.0002.1.2018 

Protokół nr I//18 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
 

z dnia 19 listopada  2018 r. 
 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego 

najstarszego wiekiem obecnego na Sesji. 

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

3. Ślubowanie Radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego. 

5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego. 

6. Ślubowanie Wójta.  

7. Zakończenie obrad Sesji. 

 

Ad.1. O godz. 1700 najstarsza wiekiem radna Pan  Jadwiga Moroniewicz  otworzyła  na 

podstawie art.20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm)   

I sesję Rady Gminy. Przywitała wszystkie zebrane osoby. 

 

Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdziła, iż sesja jest prawomocna do podejmowania 

uchwał. 

Ustawowy skład rady – 15 

Obecnych – 15 

 

Ad.3.  Radna  Pani Jadwiga Moroniewicz, odczytała rotę ślubowania, poprosiła radnego 

Michała Zielskiego o wyczytywanie nazwisk radnych i wypowiadanie przez radnych tekstu  

ślubowania. Radny Pan  Michał Zielski wyczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy 

składali ślubowanie.  

Pani J.Moroniewicz stwierdziła, że  wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat 

radnego. 
 

Ad.4. Radna Pani Jadwiga Moroniewicz  poprosiła o zgłoszenie 3 osób do Komisji 

Skrutacvjnej. Radni zgłosili  Pana Mateusza Słowika, oraz Panie  Lucynę Pilecką i Barbarę 
Sienkiewicz. Osoby te wyraziły zgodę na powołanie w skład komisji. 

Za Komisją Skrutacyjną w wyżej wymienionym składzie  głosowali wszyscy radni – 15 osób 

za. 

Następnie  Pani Jadwiga Moroniewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy, zgłoszeni zostali: Ireneusz Dziura i Jarosław Szturmowski. 

Wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatów na Przewodniczącego 

Rady Gminy. Za zamknięciem listy kandydatów głosowali wszyscy radni. Radna Pani  

Jadwiga Moroniewicz objaśniła zasady głosowania i ogłosiła 10 minut przerwy.  Komisja 

Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania, po ich zebraniu udała się do 

oddzielnego pomieszczenia w celu przeliczenia głosów. Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania na Przewodniczącego Rady i tak: 10 osób 

głosowało za kandydaturą Pana Ireneusza Dziura, 5 osób głosowało za kandydaturą Pana 

Jarosława Szturmowskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokółu. Karty z głosowania załączono do protokółu. 

Wobec otrzymania 10 głosów tj. większości ustawowego składu rady Przewodniczącym 

Rady Gminy Stare Pole  VIII kadencji został Pan Ireneusz Dziura. 
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Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy została podjęta.  

(stanowi załącznik Nr 2 do protokółu). 

Pani J.Moroniewicz  pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy  i 

przekazała prowadzenie obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura podziękował radnym za oddane głosy, 

wyraził wolę pracy dla dobra mieszkańców Gminy Stare Pole. Powiedział, że projekty uchwał 

które będą podejmowane na dzisiejszej sesji radni otrzymali wraz z porządkiem obrad. 

Zaproponował zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie pkt: 

6a. Wybór Sekretarza obrad. 

6b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stare Pole. 

6c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Pole. 

6d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet. 

6e. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego. 

6f. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień. 
6g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018.  

Za zmianą porządku głosowało 14 radnych, 1 radny był przeciw. 

Na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy imienne głosowanie przeprowadził radny  Michał 

Zielski, wykaz głosowania załączono do protokółu.  

 

Ad.5. Na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę radnego Kazimierza 

Woś, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłaszano. Za 

zamknięciem listy kandydatów głosowali wszyscy radni. Komisja Skrutacyjna przygotowała i  

rozdała karty do głosowania, następnie  po ich zebraniu udała się do oddzielnego 

pomieszczenia w celu przeliczenia głosów. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 3 minuty 

przerwy. Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia. Przewodnicząca Komisji 

Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  i tak: 

14 osób głosowało za kandydaturą Pana Kazimierza Woś, 1 osoba  głosowała przeciw. 

Karty z głosowania załączono do protokółu. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu. 

Wobec otrzymania 14 głosów tj. większości ustawowego składu rady 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Stare Pole  VIII kadencji został wybrany Pan 

Kazimierz Woś. 

Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została 

podjęta. (stanowi załącznik Nr 4 do protokółu) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Pan Kazimierz Woś podziękował radnym, którzy zaufali 

jego osobie i oddali na niego głos.  

 

Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przystąpienie do ślubowania. 

Pogratulował Wójtowi wyboru na kadencję 2018-2023.  Pan Marek Szczypior złożył 

ślubowanie wobec radnych, po złożeniu ślubowania został powitany oklaskami. Złożył 

gratulacje Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i zaprosił wszystkich 

do współpracy na rzecz rozwoju gminy. Wójt Gminy  Pan Marek Szczypior podziękował  

mieszkańcom za oddane głosy, za okazane zaufanie, Pogratulował Przewodniczącemu i 

Wiceprzewodniczącemu oraz radnym wyboru do Rady Gminy Stare Pole. Powiedział, że 

podobnie jak w minionej kadencji, będzie starał się pracować jak najlepiej dla dobra 

wszystkich mieszkańców gminy. (ślubowanie Wójta  stanowi załącznik Nr 5 do 

protokołu). 
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Ad.6a. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura na Sekretarza obrad zaproponował 

radną Panią  Elżbietę Grzybowską, radna wyraziła zgodę. 
Za jej kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.   

 

Ad6b. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że zmiana  statutu podyktowana jest  zmianą ustawy o samorządzie gminnym, 

projekt uchwały został omówiony na spotkaniu z radnymi.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Za projektem uchwały głosowali wszyscy radni. 

Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie. Wyniki głosowania 

załączono do uchwały. 15 głosów – za. 

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Stare Pole została podjęta jednogłośnie. 15 głosów – za. 

(stanowi załącznik Nr 6 do protokółu) 

 

Ad.6c. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony na spotkaniu z radnymi w dniu 14 listopada 

br.  Do przedstawionego projektu uchwały uwagi wniósł radny  Jarosław Szturmowski. 

Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie. Wyniki głosowania 

załączono do uchwały. 

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Pole została podjęta. 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

(stanowi załącznik Nr 7 do protokółu) 

 

Ad.6d. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony na spotkaniu z radnymi w dniu 14 listopada 

br. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie. Wyniki głosowania 

załączono do uchwały.  

Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada w sprawie ustalenia 

wysokości diet została podjęta. 14 głosów za, 1 wstrzymujący. 

(stanowi załącznik Nr 8 do protokółu) 

 

Ad.6e. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że projekt uchwały został omówiony na spotkaniu z radnymi w dniu 14 listopada 

br. Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie.  

Wyniki głosowania załączono do uchwały.  

Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego została podjęta 

jednogłośnie. 15 głosów – za. 

(stanowi załącznik Nr 9 do protokółu) 

 

Ad.6f 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że uchwała została omówiona na spotkaniu z radnymi.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie. Wyniki głosowania 

załączono do uchwały. 
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Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień  została 

podjęta  jednogłośnie. 15 głosów – za. 

(stanowi załącznik Nr 10 do protokółu) 

 

Ad.6g. Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Ireneusz Dziura. 

Powiedział, że uchwała została omówiona na spotkaniu z radnymi.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Sekretarz obrad Pani E.Grzybowska przeprowadziła imienne głosowanie. Wyniki głosowania 

załączono do uchwały.  

Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Stare Pole z dnia 19 listopada 2018 r.  w sprawie 

zmiany budżetu gminy na 2018 r. została podjęta jednogłośnie.  

15 głosów – za. 

(stanowi załącznik Nr 11 do protokółu) 

 

  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady  zamknął I sesję Rady Gminy   

o godz. 1830. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokół sporządziła:      PRZEWODNICZĄCY RADY 

Bożena Stosik           

         Ireneusz Dziura  

 


