
Protokół Nr I/2014 

z I Sesji Rady Gminy 

S a n t o k 

1 grudzień 2014r 

 

Obrady sesji trwały od godz. 13
00

 do godz. 15
00

 w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Santoku. 

 

Porządek obrad został ustalony przez Komisarza Wyborczego: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez radnych. 

4. Wybór przewodniczącego i zastępców. 

5. Zamknięcie obrad. 

 

Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 

Marta Bobrowska oraz Zastępca Przewodniczącej Sylwia Kubiesa wręczyły 

radnym zaświadczenia o wyborze.  

 

Ad.1 porządku obrad 

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności. 

 

Radna Senior Irena Furmańska dokonała otwarcia I sesji, witając wszystkich 

przybyłych na obrady. Radna podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej 

funkcji i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby obrady pierwszej sesji 

przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. 

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Radna senior stwierdziła, że w sesji 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad 

rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad.2 porządku obrad 

Przyjęcie dziennego porządku obrad. 

 

Radna senior odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie 

Wlkp. z dnia 26.11.2014r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin 

kadencji 2014-2018 oraz zapoznała z porządkiem obrad. Radni nie wnieśli 

zmian do porządku obrad. 

 

Ad.3 porządku obrad 

Złożenie ślubowania przez radnych. 
 

Rotę ślubowania po wprowadzeniu sztandaru i wysłuchaniu hymnu 

państwowego odczytała radna senior, po czym najmłodszy wiekiem radny  Pan 

Damian Kochmański, wyczytywał kolejno z listy z imienia i nazwiska 

radnych, którzy potwierdzali wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję” lub 

„ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni obecni na sesji złożyli 

ślubowanie. 
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Po wyczytaniu wszystkich radnych radna senior złożyła gratulacje z tytułu 

objęcia mandatu przez radnych Rady Gminy Santok, po czym zwróciła się  

o wyprowadzenie sztandaru. 

Następnie radna odczytał list z życzeniami i gratulacjami skierowany  

do radnych od Pani senator Heleny Hatki. 

 

Ad.4 porządku obrad 

Wybór przewodniczącego.  
 

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono trzy kandydatury: 

Krystynę Rajczyk – nie wyraziła zgody na kandydowanie 

Tomasza Skrobańskiego – wyraził zgodę 

Andrzeja Szymczak – wyraził zgodę 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń zamknięto poprzez głosowanie listę 

kandydatów (jednogłośnie 15 za). 

 

Do przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i zastępców powołano  

z radnych komisję skrutacyjną w osobach: 

Piotr Goławski, Arkadiusz Witczak, Stanisław Tokarski 

 

Radna Senior ogłosiła 10-min przerwę, w trakcie której Komisja skrutacyjna 

ukonstytuowała się i przygotowała projekt regulaminu głosowania. 

 

Radny Tadeusz Boczula zgłosił wniosek aby w czasie pracy komisji 

skrutacyjnej wytypowani kandydaci na przewodniczącego przedstawili swoje 

kandydatury. 

 

Wniosek został przyjęty a kandydaci kolejno przedstawili swoją osobę, swoje 

doświadczenie i cele. 

 

Następnie przewodniczący komisji skrutacyjnej Stanisław Tokarski przedstawił 

projekt regulaminu głosowania dla wyborów przewodniczącego. 

 

Regulamin przyjęto jednogłośnie – 15 za i stanowi on załącznik do protokołu. 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania  

na wybór Przewodniczącego Rady Gminy Santok.  

 

Po przygotowaniu i rozdaniu kart do głosowania, przewodniczący komisji 

Stanisław Tokarski wyczytywał kolejno z listy obecności z imienia i nazwiska  

radnych, po czym radny podchodził i wrzucał kartę do urny. 

 

Po wrzuceniu karty przez ostatniego radnego, radna senior zarządziła 15-min 

przerwę w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną. 
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Po przerwie Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok (tekst jednolity protokołu Komisji 

Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu sesji). 

 

Liczba głosów nieważnych - 2 

Liczba głosów ważnych - 13 

Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydatów: 

1) Tomasz Skrobański – 5 głosów 

2) Andrzej Szymczak – 8 głosów 

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnego 

Andrzeja Szymczaka na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Tomasz Skrobański złożył gratulacje kontrkandydatowi. 

 

Radna senior odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

przewodniczącego i poddał ją pod głosowanie. 

 
uchwałę podjęto – jednogłośnie (15 za) 

 

Tekst jednolity uchwały nr I/1/2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna senior złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu 

Andrzejowi Szymczakowi, życząc dobrych obrad i przekazując dalsze 

prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Szymczak podziękował radnym za wybór  

obiecując, że dołoży wszelkich starań, aby sesje przebiegały sprawnie i zgodnie 

z prawem. 

 

Wybór zastępców Przewodniczącego 

 

Na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono jedną kandydaturę Irenę 

Furmańską, która wyraziła zgodę.  

 

Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę 

zgłoszeń. Kandydatka zaprezentowała swoją kandydaturę.  

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania oraz regulamin 

głosowania na I i II Wiceprzewodniczącego. Regulamin przyjęto. 

Przeprowadzono tajne głosowanie, następnie po przeliczeniu głosów przez 

Komisję skrutacyjną Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów na 

I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok (tekst jednolity regulaminu, 

protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załączniki 

do protokołu sesji). 



 4 

 

Liczba głosów nieważnych - 6 

Liczba głosów ważnych - 9 

Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata – 9  

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnej Ireny 

Furmańskiej na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru  

I Wiceprzewodniczącego i poddał ją pod głosowanie. 

 
uchwałę podjęto – jednogłośnie (15 za) 

 

Tekst jednolity uchwały nr I/2/2014 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono dwie kandydatury: 

Tadeusza Boczulę – nie wyraził zgody  

Ireneusza Kucnera – wyraził zgodę  

 

Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę 

zgłoszeń.   

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. 

Przeprowadzono tajne głosowanie, następnie po przeliczeniu głosów przez 

Komisję skrutacyjną Przewodniczący Komisji odczytał protokół z wyborów na 

II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok (tekst jednolity, protokołu 

Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załączniki do protokołu 

sesji). 

 

Liczba głosów nieważnych - 5 

Liczba głosów ważnych - 10 

Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata – 10  

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnego 

Ireneusza Kucnera na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru  

II Wiceprzewodniczącego i poddał ją pod głosowanie. 

 
uchwałę podjęto – jednogłośnie (15 za) 

 

Tekst jednolity uchwały nr I/3/2014 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.5 porządku obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Szymczak zamknął obrady I sesji o godz. 15
00

. 

  

Protokolant        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Ewa Konieczna              Andrzej Szymczak 


