Protokół Nr I
z I sesji Rady Gminy Pabianice z dnia 21 listopada 2018 r.

I sesja Rady Gminy została zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w
Łodzi I z dnia 8 listopada 2018 r. , w oparciu o podstawę art. 67 1 ust.10 z dnia 5 stycznia 2011
– Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 754,100 i 1349) , art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (DZ.U. z 2018 r.
poz.994,1000,1349,1432).

Ad. pkt 1.

Przed rozpoczęciem obrad sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej J. Wojtaszczyk
wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy zaświadczenia o ich wyborze i
złożyła gratulacje.
Wójt poprzedniej kadencji H. Gajda wręczył Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej
wiązankę kwiatów dziękując jej za pracę w Komisji.
Obrady sesji rozpoczęły się 21 listopada 2018 o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
Na ustawowy stan Rady Gminy 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności
stanowi zał. nr 1 do protokołu. W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Pabianice H. Gajda wybrany
w wyborach powszechnych na kadencję 2014-2018, Wójt Gminy Pabianice M. Wieczorek
wybrany w wyborach powszechnych na kadencję 2018-2023, W-ce wójt Gminy R. Figiel,
Sekretarz Gminy A. Chodasewicz-Izaszek, radca prawny Urzędu Gminy A. Jankowski, sołtysi
Gminy obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.

Ad. pkt 2.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z
2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) sesji przewodniczyła do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady radna A. Marciniak, która otworzyła obrady I sesji powitała przybyłych, stwierdziła
kworum przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Ad. pkt 3.

Przewodnicząca obrad A. Marciniak przystąpiła do ceremonii złożenia ślubowania przez
nowo wybranych radnych i Wójta Gminy.
Odczytała rotę ślubowania dla radnych:
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„ Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”
Przewodnicząca obrad A. Marciniak poprosiła radnych o powstanie, odczytywała kolejno z
listy z imienia i nazwiska radnych, a następnie każdą wyczytaną osobę prosiła o potwierdzenie
woli złożenia ślubowania słowem „ślubuję”. Wszyscy wyczytani radni złożyli ślubowanie
zgodnie z powyżej opisana ceremonią

Ad. pkt 4.

Ślubowanie złożył Wójt Gminy M. Wieczorek wypowiadając słowa roty „Obejmując urząd
wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – Tak mi
dopomóż Bóg”
Prowadząca obrady złożyła wszystkim gratulacje stwierdzając, że radni objęli mandat radnego
Rady Gminy, a Wójt – Urząd Wójta.

Wójt poprzedniej kadencji H. Gajda zabierając głos podziękował wszystkim za dotychczasową
współpracę przytoczył również kilka zdań dotyczących swojej przebytej kariery zawodowej,
na zakończenie życzył nowo wybranemu Wójtowi Gminy M. Wieczorkowi i Radzie dobrej
współpracy, wręczył także na ręce swojego następcy wiązankę kwiatów.
Nowo wybrany Wójt Gminy M. Wieczorek zabierając głos zwracając się do radnych, sołtysów
i wszystkich obecnych
podziękował za liczny udział w głosowaniu w wyborach
samorządowych, podziękował za zaufanie i poparcie jego kandydatury na Wójta Gminy
Pabianice w obu turach. Wyraził szczególne podziękowanie Wójtowi H. Gajdzie, który
dotychczas był jego pracodawcą, za owocne lata współpracy oraz za całą jego 28 letnią służbę
dla Gminy Pabianice.
Wystąpienie Wójta Gminy M. Wieczorka stanowi w całości zał. do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5.

W tym punkcie Przewodnicząca obrad przedłożyła porządek obrad I sesji, do którego radni nie
wnieśli żadnych zmian.
Przewodnicząca obrad wobec powyższego stwierdziła, że rada będzie obradowała wg
przedłożonego porządku obrad.
Porządek obrad przedkłada się następująco:
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1. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącą Gminnej Komisji
Wyborczej.
2. Otwarcie obrad I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
5. Ustalenie porządku obrad.
6. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.
9. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady.
10. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały.
11. Komunikaty i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. pkt 6.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice.
Radny H. Szafrański na funkcję Przewodniczącego Rady zgłosił kandydaturę radnego J.
Błocha, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny K. Kowalski na funkcję Przewodniczącego Rady zgłosił kandydaturę radnego M.
Gryski, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Ad. pkt 7.

Przewodnicząca obrad zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej
celem przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury radnych: D. Szczesik, A. Golewskiego i
radnego H. Szafrańskiego.
Zgłoszeni do pełnienia tej funkcji radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej
powołanej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego.
Skład Komisji został przyjęty w głosowaniu jednomyślnie.
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Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, rozdała karty do głosowania, objaśniła sposób
głosowania, który również został opisany na karcie do głosowania.
Po wyjęciu kart z urny, na których radni przeprowadzili tajne głosowanie. W tym miejscu radny
J. Błoch, kandydat na Przewodniczącego poinformował, że nie będzie głosował na swoją osobę,
przy czym oddał swoją kartę Przewodniczącej Komisji Skrutacyjnej, która wrzuciła ją do urny.
Komisja sporządziła protokół skrutacyjny z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru
na Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej D. Szczesik odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z
przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, w którym
stwierdza się, że 11 radnych opowiedziało się za kandydaturą radnego J. Błocha na
Przewodniczącego Rady, przy 3 głosach przeciwnych oraz stwierdza się, że Przewodniczącym
Rady Gminy wybrany został bezwzględną większością głosów Jerzy Błoch.
Protokół Komisji wraz z kartami z tajnego głosowania w w/w sprawie stanowi zał. nr 3 do
protokołu.

Ad. pkt 8.

Przewodnicząca obrad radna A. Marciniak odczytała treść projektu uchwały o nr roboczym
I/A/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice, co stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
Uwag do powyższego nie było.
Rada opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem uchwały nr I/1/2018. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca obrad pogratulowała radnemu J. Błochowi wyboru na Przewodniczącego
Rady Gminy Pabianice i przekazała mu przewodniczenie.

Ad. pkt 9.
Przewodniczący poprosił o przedstawianie kandydatur na stanowisko W-ce Przewodniczącego
Rady Gminy Pabianice.
Radny M. Madaj zgłosił kandydaturę radnego M. Gryski.
Innych kandydatur nie było.
Radny M. Gryska wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad. pkt 10.
Członkowie komisji Skrutacyjnej ostemplowali i rozdali radnym karty do głosowania. Po
oddaniu głosu przez radnych Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyczytała kolejno z listy
radnych, którzy wrzucali karty do głosowania do urny.
Przewodniczący ogłosił przerwę w celu podliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Po przeliczeniu głosów przez Komisję, Przewodnicząca odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej z wyboru W-ce Przewodniczącego Rady, który stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Wynik głosowania tajnego był następujący:
za wyborem radnego M. Gryski na W-ce Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
opowiedziało się 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym.
Po dokonaniu powyższego Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały o nr roboczym
I/B/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice, co stanowi zał.
nr 7.
Rada opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem uchwały nr I/2/2018. Wyciąg z głosowania
stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Przewodniczący pogratulował wyboru radnemu M. Grysce i zaprosił za stół prezydialny.

Ad. pkt 11.
W ramach komunikatów i spraw różnych radny K. Kowalski zapytał, czy są plany, co do
kolejnej sesji.
Przewodniczący poinformował, że kolejną sesję planuje się na dzień 28 listopada 2018r., na
godz. 10:00. W związku z powyższym prosił radnych i sołtysów o odbiór materiałów w sali
obok.
Następnie W-ce Przewodniczący odczytał zaproszenie Prezydenta Miasta Pabianic na mszę
świętą. Zaproszenie stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Pytanie zadała jeszcze radna M. Werstak, która chciała wiedzieć, czy sesje będą się odbywać o
godz. 10:00. Uważała, że dogodniejsze byłyby godziny późniejsze.
Przewodniczący stwierdził, że jest to cenna uwaga. Uważał, że zdecyduje większość.
Dalszych spraw nie było
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Ad. pkt 12.
Przewodniczący zakończył I sesję Rady Gminy Pabianice.

Przewodnicząca obrad
Anna Marciniak
Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Jerzy Błoch
Protokołowały:
Urszula Czerwonka
Andżelika Struzikiewicz
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