
 

PROTOKÓŁ nr  I/2018 

 

z pierwszej sesji VIII kadencji Rady Gminy Bierawa, zwołanej na podstawie art. 20 ust. 2 i 2c 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbyła się w dniu 19 listopada 

2018 roku w Urzędzie Gminy Bierawa. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:30 i trwała do godz. 

16:20. 

 

Sesję otworzył radny Marek Permus, jako najstarszy wiekiem radny, słowami „Otwieram 

pierwszą sesję Rady Gminy Bierawa  VIII  kadencji samorządu terytorialnego w dniu  

19 listopada 2018 r.” 

 

Na wstępie poinformował, że przebywanie na sali obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na udostępnienie wizerunku w internecie. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie 

wizerunku powinny opuścić salę obrad, co oczywiście nie dotyczy osób pełniących funkcje 

publiczne.  

Następnie przywitał przybyłych radnych, sołtysów, Wójta Gminy Krzysztofa Ficonia, Zastępcę 

Wójta Gminy Stanisława Wróbel, obecnych na sesji pracowników Urzędu oraz Mec. Mirosława 

Semeniuka. Listy obecności radnych i sołtysów zostały dołączone do protokołu. 

 

Prowadzący obrady radny Marek Permus poinformował, że dalszy porządek obrad pierwszej 

sesji Rady Gminy Bierawa został ustalony przez Komisarza Wyborczego w Opolu następująco: 

2) wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze; 

3) złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych; 

4) stwierdzenie quorum; 

5) wybór komisji skrutacyjnej; 

6) wybór przewodniczącego Rady; 

7) wybór wiceprzewodniczących Rady; 

8) wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Bierawa i złożenie przez  

     niego ślubowania; 

9) zakończenie obrad pierwszej sesji Rady. 

 

Radny Marek Permus przewodniczył posiedzeniu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Bierawa. 
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Ad. 2 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie Pani Renata Kubica wręczyła radnym  

zaświadczenia o wyborze na radnego. 

 

Ad. 3 

Przed przystąpieniem do ślubowania, prowadzący obrady Marek Permus przedstawił radnym 

zasady złożenia ślubowania, informując, że ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po 

odczytaniu roty, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.  Ślubowanie 

może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

W związku z brakiem pytań, poprosił wszystkich o powstanie i przystąpił do odczytania roty 

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”. 

 

Po odczytaniu kolejnych nazwisk z listy obecności, każdy radny wstając potwierdził złożenie 

ślubowania: 

1) radna Wanda Cyran - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

2) radna Ewa Garbas - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

3) radna Violetta Klimanek - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

4) radny Mariusz Matuszek - ślubuję; 

5) radny Joachim Morcinek - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

6) radny Hubert Musioł - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

7) radna Anna Palińska - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

8) radny Jan Pankala – ślubuję; 

9) radny  Marek Permus – ślubuję; 

10) radny Waldemar Plutta - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

11) radny Mirosław Połulich - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

12) radna Danuta Szczygieł - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

13) radny Piotr Szewerda - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg; 

14) radna Ewa Szymańska - ślubuję, tak  mi dopomóż Bóg. 

 

Po złożeniu ślubowania radny senior zakończył ślubowanie słowami: „dziękuję, ślubowanie 

radnych zostało zakończone. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli 

mandat radnego Rady Gminy Bierawa”.   
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Ad. 4. 

Radny M. Permus poinformował, że w przypadku Gminy Bierawa, ustawowy skład Rady 

wynosi 15 radnych. Stwierdził, że   w sesji uczestniczy  14 radnych, co stanowiło quorum, przy 

którym Rada Gminy Bierawa może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

Nieobecny był radny Czesław Kudzia /nieobecność usprawiedliwiona/. 

 

 

Ad. 5. 

Radny M. Permus zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego  

i wiceprzewodniczących Rady, informując jednocześnie, że osoby kandydujące nie mogą 

wchodzić w skład tej komisji. 

 

Do pracy w komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących radych: 

1) Mirosław Połulich; 

2) Jan Pankala; 

3) Waldemar Plutta 

 

Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  

Następnie radni w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów - 11 „za”, 0 głosów przeciwnych,  

3 głosy wstrzymujące (W. Plutta, J. Pankala, M. Połulich) przyjęli zaproponowany skład 

komisji skrutacyjnej.  

Prowadzący obrady stwierdził, że  Rada Gminy Bierawa powołała komisję skrutacyjną do 

przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczą-

cych Rady. 

Na Przewodniczącego komisji skrutacyjnej wskazano radnego Waldemara Plutta. 

 

 

Ad. 6. 

Prowadzący obrady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Radna Danuta Szczygieł – zgłosiła kandydaturę Joachima Morcinka, który wyraził zgodę. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur prowadzący obrady zaproponował 

zamknięcie listy  kandydatów i przeprowadził głosowanie w tej sprawie.  
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym zadecydowała o zamknięciu listy kandydatów – 13 głosami 

„za”, przy jednym głosie wstrzymującym (J. Morcinek).  

 

Po zamknięciu listy kandydatów, prowadzący obrady poinformował radnych o zasadach wyboru 

przewodniczącego Rady. Poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym – wyboru przewodniczącego i zastępców dokonuje się w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.   

W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią 

Rady, z podanym kandydatem. 

W przypadku zgłoszenia jednego kandydata, głosowanie przeprowadzane jest za wyborem lub 

przeciw wyborowi kandydata na przewodniczącego Rady.  Oddanie głosu na „tak” oznaczać 

będzie głosowanie za kandydatem, a głosu na „nie” przeciw kandydatowi. Nie zakreślenie 

żadnej odpowiedzi lub zakreślenie dwóch, oznaczać będzie nieważność głosu. 

Poinformował również, że radny kandydujący na funkcję  przewodniczącego Rady - nie może 

brać udziału w głosowaniu, gdyż głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego 

kandydata na tą funkcję o charakterze majątkowym. 

Następnie zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania. 

Wyczytywani z listy z imienia i nazwiska radni podchodzili do kabiny i po oddaniu głosu karty 

wrzucali do przygotowanej urny. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Przewodniczący komisji skrutacyjnej 

odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania, który stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. Zgodnie z treścią protokołu komisja stwierdziła, że ilością  

12 głosów „za” i 1 głosie przeciwnym, co stanowi wymaganą bezwzględną większość głosów, 

radny Joachim Morcinek został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Bierawa. 

Następnie odczytano uchwałę nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Bierawa. Treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Prowadzący obrady Marek Permus pogratulował radnemu Joachimowi Morcinkowi wyboru na 

Przewodniczącego Rady i zwrócił się o przejęcie prowadzenia obrad. 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady Joachim Morcinek podziękował radnym za udzielone 

poparcie i za zaufanie. Zapewnił, iż pełniąc tę funkcję postara się przede wszystkim łączyć,  

a nie dzielić. Ma nadzieję, że radni wspólnie będą pracować dla dobra tej gminy. 

Następnie przejął prowadzenie obrad. 
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Ad. 7.   

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

wiceprzewodniczących Rady. 

 

Radna Violetta Klimanek – zgłosiła kandydaturę Mariusza Matuszka, który wyraził zgodę. 

 

W związku z tym, że nie zgłoszono innych kandydatur Przewodniczący Rady zaproponował 

zamknięcie listy  kandydatów i przeprowadził głosowanie w tej sprawie.  

Rada Gminy w głosowaniu jawnym zadecydowała o zamknięciu listy kandydatów – 13 głosami 

„za”, przy jednym głosie wstrzymującym (M. Matuszek).  

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował radnych o zasadach wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady, informując, że w głosowaniu tajnym radni będą głosować za 

pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady, z podanym nazwiskiem 

kandydata. Oddanie głosu na „tak” oznaczać będzie głosowanie za kandydatem, oddanie głosu 

na „nie” oddanie głosu przeciw kandydatowi. Nie zakreślenie żadnej odpowiedzi lub zakreślenie 

dwóch, oznaczać będzie nieważność głosu. 

Poinformował jednocześnie, że radny, kandydujący na funkcję  wiceprzewodniczącego Rady 

nie może brać udziału w głosowaniu, gdyż głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego 

kandydata na tą funkcję o charakterze majątkowym. 

Następnie zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.  

 

W następnej kolejności komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 

Wyczytywani z listy z imienia i nazwiska radni podchodzili do kabiny i po oddaniu głosu karty 

wrzucali do przygotowanej urny. 

Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów, Przewodniczący komisji skrutacyjnej 

odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania, który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. Zgodnie z treścią protokołu komisja stwierdziła, że ilością  

11 głosów „za” i 2 głosy przeciwne, co stanowi wymaganą bezwzględną większość głosów, 

radny Mariusz Matuszek został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Gminy Bierawa. 

Następnie odczytano uchwałę nr I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Bierawa. Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny M. Matuszek – podziękował radnym za wybór. Wyraził nadzieję, że w tej 5-letniej 

kadencji radni, pomimo różnych sporów, będą wspólnie pracować na rzecz naszej Gminy. 
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Ad. 8. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie nowo wybranemu 

Wójtowi Gminy Bierawa. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił obecnych o powstanie, a Wójta Gminy  

o złożenie ślubowania. 

 

Krzysztof Ficoń – wypowiedział formułę ślubowania o treści: Obejmując urząd wójta gminy, 

uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Następnie, nawiązując do słów Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

stwierdził, możemy być dumni z tego, że będziemy reprezentować Gminę Bierawa przez 

kolejne 5 lat.  To od radnych, wójta będzie zależało jakie kierunki zostaną wybrane i jak ta 

Gmina będzie się rozwijała. Będzie się starał z wszystkimi zgodnie współpracować. Wyraził 

nadzieję, że pomimo różnicy zdań, poglądów, w końcowym rozrachunku zawsze uda się 

osiągnąć kompromis i wybrać najlepsze rozwiązanie. Minione 4 lata były dobre dla gminy 

Bierawa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kolejne 5 lat było jeszcze lepsze. 

Pogratulował radnym objęcia tak zaszczytnej funkcji jaką jest mandat radnego gminy Bierawa.  

 

 

Ad. 9 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że porządek obrad został zrealizowany, po czym 

zamknął obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 r.  

 

 

Sesję protokołowała: Barbara Gawlik 

         Przewodniczący Rady 

            Joachim Morcinek  

 

Załączniki: 

1) protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru 

przewodniczącego Rady; 

2) uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady; 

3) protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczącego Rady; 

4) uchwała nr I/2/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady; 

5) listy obecności radnych i sołtysów.   


