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Protokół Nr II/2014 

z przebiegu obrad II sesji Rady Gminy Lubiszyn 

odbytej w dniu 5 grudnia 2014roku 

 

Sesja rozpoczęła się o godz.16
00

 i zakończyła się o godz.16
40

 

 

Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności. 

 

Do punktu 1 porządku obrad: 

B.Pampuchowicz– Przewodnicząca Rady Gminy – dokonała otwarcia II sesji Rady Gminy 

Lubiszyn, witając radnych i przybyłych gości. 

Sesja została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zwołania sesji rad gmin kadencji 2014-2018, w celu 

złożenia ślubowania przez wójtów, burmistrzów wybranych w wyborach samorządowych 

przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. oraz w ponownym głosowaniu 

przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014r.. 

Stwierdziła, iż na stan 15 radnych na sesji obecni są wszyscy radni, wobec czego rada może 

obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Do punktu 2 porządku obrad: 

Przedstawię porządek obrad zaproponowany przez Komisarza Wyborczego: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez  wybranego Wójta Gminy. 

4. Zamknięcie obrad. 

Dodatkowo chciałabym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały, który Państwo 

otrzymaliście, w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubiszyn do składu Zgromadzenia 

Związku Celowego Gmin MG-6. 

Rada Gminy większością głosów (14 „za”, 1 „przeciwny”) przyjęła wniosek złożony przez 

Przewodniczącą Rady. 

B.Pampuchowicz – przedstawiła proponowany porządek obrad po zmianach, który został  

przyjęty większością głosów (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”)  w niżej podanym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez  wybranego Wójta Gminy. 

4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubiszyn do składu 

Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 porządku obrad: 

Barbara Kompanowska – Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w 

Lubiszynie wręczyła Panu Arturowi Terleckiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy 

Lubiszyn. 
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Artur Terlecki – Wójt Gminy Lubiszyn – złożył ślubowanie: 

 „Obejmując urząd Wójta Gminy Lubiszyn,  

uroczyście ślubuję,  

że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę  

tylko dla dobra publicznego  

i pomyślności mieszkańców gminy.  

Tak mi dopomóż Bóg” 

 

A.Terlecki – Drodzy Państwo, zależy mi na tym, aby nasza gmina się rozwijała. Ze swojej 

strony mogę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań żeby ta gmina podążała we 

właściwym kierunku. Nie ukrywam, że liczę na współpracę ze wszystkimi z Państwa. Ta 

współpraca jest niezbędna i konieczna. Nie da się dobrze kierować gminą, kiedy nie możemy 

liczyć na mieszkańców, ich wsparcie i zaangażowanie i taki cel sobie stawiam. Mówiłem o 

tym wielokrotnie i teraz mam możliwość i zaszczyt powiedzieć o tym na sesji. Chciałbym, 

żeby nasza gmina rozwijała się dobrze, żeby była wzorową gmina i żeby tak była 

postrzegana. Wierzę, że Państwo mi w tym pomożecie. Dziękuję. 

Do punktu 4 porządku obrad: 

B.Pampuchowicz – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy 

Lubiszyn do składu Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

A.Terlecki – Wyjaśnię Państwu skąd się wzięła ta uchwała, bo dla mnie to też jest niezręczna 

sytuacja. Do tej pory Gmina była reprezentowana w MG-6 przez wójta, który wchodzi z 

urzędu i przez zastępcę wójta. W związku z tym, że w tej chwili następuje zmiana, zmieniają 

się również nasi reprezentanci w ZCG MG-6. Rozmawiałem z Dyrektorem Biura ZCG i 

Gmina musi być reprezentowana przez 2 osoby. Wolałbym, żeby do czasu wyłonienia 

zastępcy wójta, tylko ja reprezentował Gminę. Natomiast dla nich taka sytuacja jest trudna do 

przyjęcia i proszą aby tego przedstawiciela wyznaczyć. W innych gminach praktyka jest taka, 

że gminy są reprezentowane przez wójta i przez przewodniczącego rady gminy, więc 

proponuję abyśmy się również do tej praktyki zastosowali  i proponuję Panią Beatę 

Pampuchowicz jako przedstawiciela Gminy Lubiszyn w Zgromadzeniu Związku Celowego 

Gmin MG-6. Oczywiście Państwo możecie zdecydować, że tym przedstawicielem będzie ktoś 

inny. 

J.Obara – Wiecie Państwo, że wszystkie uchwały powinny być na 7 dni przed sesją. 

Wiadomo, że to jest sytuacja wyjątkowa i zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba tak zrobić jak 

Pan Wójt mówi i dyskusja jest tu zbędna. Uważam, że propozycja jest słuszna. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy w obradach (od 16
20

 do 16
30

). 
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B.Pampuchowicz - Nie widzę dalszych zgłoszeń na przedstawiciela Gminy Lubiszyn do 

Zgromadzenia ZCG MG-6. Proszę o przegłosowanie kandydatury zgłoszonej przez Pana 

Wójta. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła kandydaturę Pani Beaty Pampuchowicz na 

przedstawiciela Gminy Lubiszyn do Zgromadzenia ZCG MG-6 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/3/2014 w sprawie wyboru przedstawiciela 

Gminy Lubiszyn do składu Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6. 

 

Do punktu 5 porządku obrad: 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

K.Wiśniewska 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Beata Pampuchowicz 

 

 

 

 

 


