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Protokół Nr I/2014 

z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.13
00

 i zakończyła się o godz.14
30

 

 

Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności. 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

J.Domagała – Radna Seniorka powitała radnych, Wójta Gminy Pana Tadeusza Karwasza, 

Zastępcę Wójta Panią Małgorzatę Miszkiewicz i przybyłych gości. 

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram I sesję Rady Gminy 

Lubiszyn. 

Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Myślę, że dzisiejszą sesję poprowadzę  

godnie, z należytym szacunkiem i oddaniem. 

 

W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.  

Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do 

prowadzenia obrad rady gminy, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Do punktu 2 porządku obrad: 

J.Domagała - Wysoka Rado! 

Obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a 

następnie najmłodszy lub wyznaczony przez Państwa radny odczyta z listy obecności kolejno 

imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru, słowo 

„ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Rota 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". 

 

Następnie radny Pan Mariusz Naczk wyczytał nazwiska radnych, którzy wstając wypowiadali 

słowo „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

 

Dziękuję bardzo.  

Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady 

Gminy Lubiszyn. 

 

Do punktu 3 porządku obrad: 

Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy.  

Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez 

zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. 
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy: 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad. 

 

Punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uważam za zrealizowane. 

 

Do punktu 4 porządku obrad: 

J.Domagała - Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego rady 

gminy oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi 

wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracała się z zapytaniem do 

zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. 

J.Domagała – zgłaszam kandydaturę Pana Jerzego Obary. 

I.Domagała - Czy radny Pan Jerzy Obara wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego rady? 

J.Obara – Tak, wyrażam zgodę. 

W.Prętki – zgłaszam kandydaturę Pani Beaty Pampuchowicz. 

J.Domagała - Czy radna Pani Beata Pampuchowicz wyraża zgodę na kandydowanie na 

przewodniczącego rady? 

B.Pampuchowicz – Tak, wyrażam zgodę. 

 

J.Domagała - Nie widzę dalszych zgłoszeń, proszę o przegłosowanie zamknięcia i przyjęcia 

listy kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn: 

1) Jerzy Obara 

2) Beata Pampuchowicz 

Rada Gminy większością głosów (13 ‘za”, 2 „wstrzymujące się”) przyjęła listę kandydatów 

na funkcję przewodniczącego rady gminy. 

 

J.Domagała - Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 

 

Stwierdzam, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę 

w tej komisji: 

1) Grażyna Skorupska 

2) Mariusz Naczk 

3) Waldemar Prętki 

Przystępujemy do przegłosowania składu komisji skrutacyjnej. 

Rada Gminy większością głosów (12 ‘za”, 3 „wstrzymujące się”) powołała Komisję 

Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady w/w składzie. 
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J.Domagała - Ogłaszam 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i 

przygotowania do przeprowadzenia głosowania. 

 

 

J.Domagała - Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do 

głosowania.  

Ogłaszam 5 minutową przerwę. 

 

J.Domagała - Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i przedstawienie 

zasad głosowania.  

 

Proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska 

obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart 

do głosowania.  

 

Dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie 

głosów i podanie wyników głosowania. 

 

G.Skorupska - Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów 

przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn (stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: 

1) Jerzy Obara – 7 głosów. 

2) Beata Pampuchowicz – 8 głosów. 

 

J.Domagała - przedstawiła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

Rada Gminy większością głosów ( 12 „za”, 3 „wstrzymujące się”) przyjęła w/w uchwałę nr 

I/1/2014. 

J.Domagała – Gratuluję Pani Beacie Pampuchowicz.  

Ze swojej strony bardzo dziękuję za zaufanie i jestem dumna, że mogłam prowadzić tą 

dzisiejsza I sesję Rady Gminy Lubiszyn. 

Proszę Panią Beatę Pampuchowicz, Przewodniczącą Rady o dalsze prowadzenie obrad. 

B.Pampuchowicz – Przystąpimy do dalszej realizacji porządku obrad. 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

B.Pampuchowicz - Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego rady 

gminy. 

E.Leśniewski – zgłaszam kandydaturę Pana Andrzeja Bogusza. 

B.Pampuchowicz - Czy radny Pan Andrzej Bogusz wyraża zgodę na kandydowanie na 

wiceprzewodniczącego rady? 

A.Bogusz - Tak, wyrażam zgodę. 

W.Prętki – zgłaszam kandydaturę Pana Wojciecha Zwieruho. 

B.Pampuchowicz - Czy radny Pan Wojciech Zwieruho wyraża zgodę na kandydowanie na 

wiceprzewodniczącego rady? 
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W.Zwieruho – Tak, wyrażam zgodę. 

J.Domagała – zgłaszam kandydaturę Pana Tomasza Wereszczyńskiego. 

B.Pampuchowicz - Czy radny Pan Tomasz Wereszczyński wyraża zgodę na kandydowanie 

na wiceprzewodniczącego rady? 

T.Wereszczyński – Tak, wyrażam zgodę. 

B.Pampuchowicz - Nie widzę dalszych zgłoszeń, proszę o przegłosowanie zamknięcia i 

przyjęcia listy kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn: 

1) Andrzej Bogusz 

2) Wojciech Zwieruho 

3) Tomasz Wereszczyński 

Rada Gminy większością głosów (12 ‘za”, 3 „wstrzymujące się”) przyjęła listę kandydatów 

na funkcję przewodniczącego rady gminy. 

 

B.Pampuchowicz - Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

Bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 

Stwierdzam, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych, którzy wyrazili zgodę na pracę 

w tej komisji: 

1) Grażyna Skorupska 

2) Mariusz Naczk 

3) Waldemar Prętki 

Przystępujemy do przegłosowania składu komisji skrutacyjnej. 

Rada Gminy większością głosów (12 ‘za”, 3 „wstrzymujące się”) powołała Komisję 

Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady w/w składzie. 

 

B.Pampuchowicz - Ogłaszam 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i 

przygotowania do przeprowadzenia tajnego głosowania. 

 

B.Pampuchowicz - Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i 

przedstawienie zasad głosowania.  

Proszę przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska 

obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart 

do głosowania.  

 

B.Pampuchowicz - Dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną 

proszę o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 

 

G.Skorupska - Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z wyborów 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn (stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

Zgłoszeni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów: 

1) Andrzej Bogusz – 8 głosów 

2) Wojciech Zwieruho – 0 głosów 

3) Tomasz Wereszczyński – 7 głosów 
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B.Pampuchowicz  - przedstawiła uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Rada Gminy większością głosów (9 „za”, 2 „przeciwne”, 4 „wstrzymujące się”) przyjęła 

w/w uchwałę nr I/2/2014. 

B.Pampuchowicz - Gratuluję radnemu wybranemu na wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Lubiszyn Panu Andrzejowi Boguszowi. 

B.Pampuchowicz – przedstawiła pisma: 

1) Związku Celowego Gmin MG-6 dotyczące konieczności podjęcia uchwały w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Lubiszyn do Zgromadzenia ZCG MG-6, która jest 

niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Związku. 

2) Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. w tej samej 

sprawie. 

3) Gratulacje dla radnych dot. wygranych wyborów samorządowych przesłane przez Senator 

RP Helenę Hatkę. 

 

Do punktu 6 porządku obrad: 

B.Pampuchowicz - dokonała zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Beata Pampuchowicz 

 


