
P R O T O K Ó Ł   nr  I /2014 
 

z sesji Rady Gminy Bierawa 
w dniu  28 listopada 2014 r. 

 
 
 
Otwarcia obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Bierawa VII kadencji samorządu 

terytorialnego w dniu 28 listopada 2014r. o godz. 14:00 dokonał najstarszy wiekiem radny  

Pan Czesław Kudzia.  

 

Na wstępie przywitał Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Renatę Kubica, radnych  

i sołtysów wsi (obecnych wg list obecności dołączonych do niniejszego protokołu), Wójta 

Gminy Krzysztofa Ficoń, Zastępcę Wójta Gminy Stanisława Wróbel, dyrektorów  

i kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy biorących udział  

w posiedzeniu oraz Mec. Łukasza AmbroŜego. 

 

Poinformował, Ŝe porządek obrad pierwszej sesji Rady Gminy Bierawa został ustalony przez 

Komisarza Wyborczego w Opolu i nie podlega on głosowaniu. Porządek ten został ustalony 

następująco: 

 

1) Otwarcie sesji. 

2) Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie. 

3) ZłoŜenie 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 złoŜenie przez 

niego ślubowania. 

9) Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bierawie Pani Renata Kubica dokonała 

wręczenia wszystkim radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. śyczyła jednocześnie dobrej 

pracy na rzecz naszej Gminy. 
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Ad. 3. 

Radny Czesław Kudzia poinformował zebranych, Ŝe zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie 

gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni mają obowiązek złoŜyć 

ślubowanie. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, Ŝe po odczytaniu roty, wywołani kolejno 

radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”.  Ślubowanie moŜe być złoŜone z dodaniem 

zdania: „Tak mi dopomóŜ Bóg”. 

 

Następnie zwrócił się do radnych o powstanie i odczytał rotę ślubowania :  

”Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i jej mieszkańców”. 
 

Wyczytani kolejno radni złoŜyli ślubowanie: 

1) Czogała Sebastian - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

2) Klimanek Violetta - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

3) Kudzia Czesław - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

4) Matuszek Mariusz - ślubuję 

5) Morcinek Joachim - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

6) Musioł Piotr  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

7) Permus Marek  - ślubuję 

8) Plutta Waldemar - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

9) Przybyłowski Łukasz - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

10) Skotarczyk Romuald - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

11) Sroka Piotr  - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

12) Szczygieł Danuta - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

13) Szewerda Jolanta - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

14) Szewerda Piotr - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 

15) śmuda Zbigniew - ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg 
 

Prowadzący obrady radny Czesław Kudzia stwierdził, Ŝe nowo wybrani radni, którzy złoŜyli 

ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Bierawa.   

 

Ad. 4 
 

Radny Cz. Kudzia - poinformował, Ŝe w przypadku Gminy Bierawa, ustawowy skład Rady 

wynosi 15 radnych. Stwierdził, Ŝe   w sesji uczestniczy  15 radnych, co stanowi quorum, przy 

którym Rada Gminy Bierawa moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
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Ad. 5. 
 

Radny Cz. Kudzia – zaproponował przystąpić do powołania spośród radnych 3 osobowej 

komisji skrutacyjnej. Poinformował, Ŝe osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji 

skrutacyjnej. 

 

Radny M. Matuszek – zaproponował do komisji skrutacyjnej kandydaturę radnej Danuty 

Szczygieł, która wyraziła na to zgodę. 

 

Radny J. Morcinek – zgłosił do komisji skrutacyjnej  radnego Piotra Szewerda, który wyraził 

na to zgodę. 

 

Radna J. Szewerda – zgłosiła do komisji skrutacyjnej radnego Romualda Skotarczyka, który 

wyraził na to zgodę. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Prowadzący obrady poinformował, Ŝe do komisji 

skrutacyjnej zgłoszono kandydatury trzech radnych: Danutę Szczygieł, Piotra Szewerda  

i Romualda Skotarczyka. Zaproponował, aby wszystkie zgłoszone osoby brały udział  

w pracach tejŜe komisji.  

Poinformował równieŜ, Ŝe powołanie komisji skrutacyjnej  nastąpi w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. Radni głosują poprzez podniesienie ręki.  

Za proponowanym składem Komisji skrutacyjnej opowiedziało się w głosowaniu 12 radnych, a 

3 radnych wstrzymało się od głosowania.  Głosów przeciwnych nie było.  

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

przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Rady. 

 

Komisja Skrutacyjna na przewodniczącego Komisji wybrała radnego Piotra Szewerda.  

 
 

Ad. 6. 

Radny Cz. Kudzia – poinformował, Ŝe obecnie Rada Gminy  przystąpi do wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. Zaproponował następujący tryb: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, 

2) przedstawienie procedury przeprowadzenia głosowania tajnego, 

3) przeprowadzenie głosowania tajnego  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, 

4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
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1)  

Radna J. Szewerda – zgłosiła na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę Joachima 

Morcinka, który wyraził na to zgodę. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Prowadzący obrady zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na 

przewodniczącego Rady Gminy Bierawa.  

Za zamknięciem listy kandydatów opowiedziało się w głosowaniu 14 radnych, nikt z radnych 

nie był przeciwny, a 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

Radny Kudzia stwierdził zamknięcie listy kandydatów. 

 

2) 

Radny Cz. Kudzia - poinformował, Ŝe zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – 

wyboru przewodniczącego i zastępcy dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.   

W głosowaniu tajnym radni będą głosować za pomocą kart do głosowania ostemplowanych 

pieczęcią Rady, z podanym nazwiskiem kandydata. 

Karta do głosowania na wybór Przewodniczącego Rady zawierać będzie nazwisko zgłoszonego  

kandydata. Radni mogą głosować za lub przeciwko proponowanemu kandydatowi. 

Poinformował, Ŝe radny, kandydujący na funkcję  Przewodniczącego Rady - nie moŜe brać 

udziału w głosowaniu, gdyŜ głosowanie w tej sprawie dotyczy interesu prawnego kandydata na 

tą funkcję o charakterze majątkowym. 

 

 

3) 

Radny Cz. Kudzia – zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania 

oraz o przeprowadzenie głosowania.  

 

Przystępując do przeprowadzenia głosowania Przewodniczący komisji skrutacyjnej 

poinformował radnych, iŜ w głosowaniu kaŜdy radny ma moŜliwość oddania głosu za lub 

przeciw kandydatowi. Oddanie głosu na „tak” – oznacza głosowanie za kandydatem, oddanie 

głosu na „nie” oznacza głosowanie przeciw kandydatowi. 

Nie zakreślenie Ŝadnej odpowiedzi lub zakreślenie dwóch – oznacza niewaŜność głosu. 

Następnie wyczytywał nazwiska poszczególnych radnych, którzy kolejno oddawali głosy na 

przygotowanych kartach do głosowania. 



 5 

Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów, ustaliła wyniki 

głosowania i sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania.  

Komisja ustaliła, Ŝe liczba radnych obecnych na sesji wyniosła 15. Liczba uprawnionych do 

głosowania i głosujących, po wyłączeniu się z głosowania zgłoszonego kandydata na funkcję 

przewodniczącego wynosiła 14. Bezwzględna większość głosów – wyniosła 8. 

Za wyborem radnego Joachima Morcinka na Przewodniczącego Rady głosowało 13 radnych, a 

1 radny  był przeciwko wyborowi. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania wraz z kartami do głosowania dołączono do 

niniejszego protokołu jako załącznik nr 1. 

 

4) 

Prowadzący obrady odczytał uchwałę nr I/1/2014 stwierdzającą wybór radnego Joachima 

Morcinka na Przewodniczącego Rady Gminy Bierawa. 

 

W tym miejscu radny Czesław Kudzia pogratulował radnemu Joachimowi Morcinkowi wyboru 

na funkcję Przewodniczącego Rady i przekazał mu prowadzenie obrad.  

Na wstępie Przewodniczący Rady podziękował za zgłoszenie Jego kandydatury na 

Przewodniczącego Rady, za oddane głosy i za obdarzenie zaufaniem. Zapewnił, iŜ pełniąc tę 

funkcję postara się przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Wyraził nadzieję, Ŝe do Jego osoby  

z czasem przekona się równieŜ ten radny, który głosował przeciwko wyborowi. Nieistotnym 

jest to, Ŝe nie potrafi pięknie przemawiać, czy teŜ to, Ŝe w porównaniu do osób piastujących tą 

funkcję w poprzednich kadencjach, nie wypada najlepiej. NajwaŜniejszym jest przecieŜ 

merytoryczna praca, sprawne rozwiązywanie kaŜdego tematu i wspólne dochodzenie do celu.   

 

 

Ad. 7. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Wiceprzewodniczących Rady. 

 

Radna V. Klimanek – zgłosiła na wiceprzewodniczącego kandydaturę radnego Mariusza 

Matuszka, który wyraził na to zgodę. 

 

Radny S. Czogała – zaproponował na funkcję wiceprzewodniczącego kandydaturę radnego 

Czesława Kudzia, który równieŜ wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.  

 

Innych kandydatur na funkcję wiceprzewodniczących nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady zaproponował zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących 

Rady Gminy Bierawa, po czym przeprowadził głosowanie w tej sprawie.   

Za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących opowiedziało się w głosowaniu 

14 radnych, na 15 obecnych na sali obrad. Jeden radny wstrzymał się od głosu.  

Przewodniczący stwierdził zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady 

Gminy. 

Następnie zwrócił się do komisji skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania  

i przeprowadzenie głosowania. 

Przypomniał, Ŝe kandydaci na funkcję Wiceprzewodniczącego nie mogą brać udziału  

w głosowaniu dotyczącym danego kandydata, gdyŜ głosowanie w tej sprawie dotyczy ich 

interesu prawnego o charakterze majątkowym. KaŜdy z kandydatów musi uzyskać 

bezwzględną większość głosów , przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy ustawowego 

składu Rady.   

Poinformował równieŜ, Ŝe w głosowaniu tajnym radni będą głosować za pomocą kart do 

głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady, z podanym nazwiskiem kandydata. Dla kaŜdego 

kandydata sporządzona zostanie odrębna karta do głosowania, z moŜliwością oddania głosu za 

lub przeciw kandydatowi. Ustalono następujące zasady głosowania: 

- oddanie głosu na „tak” – oznacza głosowanie za kandydatem, 

- oddanie głosu na „nie” oznacza głosowanie przeciw kandydatowi, 

- nie zakreślenie Ŝadnej odpowiedzi lub zakreślenie dwóch – oznacza niewaŜność głosu. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania komisja skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia 

głosowania, odrębnie na kaŜdego zgłoszonego kandydata.  

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą Mariusza Matuszka. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytywał z listy kolejno radnych, którzy podchodzili 

do kabiny wyborczej w celu oddania głosu.  

Komisja skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów ustaliła iŜ: 

- w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 

- liczba głosów waŜnych – 14 

- za wyborem radnego Mariusza Matuszka na wiceprzewodniczącego Rady głosowało 14 

radnych, głosów przeciwnych nie było. 

Komisja stwierdziła, Ŝe kandydat uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec 

czego został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego wraz z kartami do głosowania dołączono do 

niniejszego protokołu jako załącznik nr 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr I/2/2014 stwierdzającą wybór radnego 

Mariusza Matuszka na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 

W następnej kolejności przystąpiono do przeprowadzenia głosowania na drugiego 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Jako drugiego kandydata zgłoszono radnego Czesława 

Kudzia. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej wyczytywał z listy kolejno radnych, którzy podchodzili 

do kabiny wyborczej w celu oddania głosu.  

Komisja skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów ustaliła iŜ: 

- w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 

- liczba głosów waŜnych – 14 

- za wyborem radnego Czesława Kudzia na wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

    10 radnych, 4 radnych było przeciwnych. 

Komisja stwierdziła, Ŝe kandydat uzyskał wymaganą bezwzględną większość głosów, wobec 

czego został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego wraz z kartami do glosowania dołączono do 

niniejszego protokołu jako załącznik nr 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę nr I/3/2014 stwierdzającą wybór radnego 

Czesława Kudzia na wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

 

Ad. 8. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Renata Kubica wręczyła zaświadczenie nowo 

wybranemu Wójtowi Gminy Bierawa. 

 

Następnie Wójt Gminy Pan Krzysztof Ficoń złoŜył wobec Rady Gminy ślubowanie o treści: 

„Obejmując urząd wójta gminy Bierawa, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

gminy.  Tak mi dopomóŜ Bóg.”. 

 

Skierował równieŜ do radnych słowa podziękowania i Ŝyczenia. Cyt. „Jestem bardzo 

usatysfakcjonowany tym, Ŝe zostałem w tegorocznych wyborach obdarzony tak duŜym 

zaufaniem.  
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To na pewno cieszy, to motywuje. Okres przedwyborczy jest zazwyczaj czasem bardzo 

trudnym. Ale juŜ po ogłoszeniu wyników wyborów przyszła nowa energia i siła do dalszej 

pracy. Za ten wybór jestem naprawdę bardzo wdzięczny mieszkańcom Gminy Bierawa. Jestem 

pewien, Ŝe będą to dobre 4 lata dla naszej gminy. Gminę czekają duŜe wyzwania chociaŜby pod 

kątem pozyskiwania środków unijnych. Dzisiejsze głosowania pokazują, Ŝe będziemy w duŜej 

mierze jednomyślni, a to jest bardzo waŜne”. Z pewnością wielką dumą dla kaŜdego jest bycie 

radnym Gminy Bierawa. Ale jest to zarazem duŜy obowiązek. Wyraził nadzieję, Ŝe współpraca 

pomiędzy organami Gminy będzie na dobrym poziomie, będzie merytoryczna i będzie dobrze 

rokowała na przyszłość. Zawsze starał się być łącznikiem, o czym moŜna było się przekonać  

w ciągu 8 letniej pracy w Urzędzie Gminy. I dalej tak będzie. 

 

 

ad. 9. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził,  Ŝe porządek obrad został zrealizowany. Po czym 

zamknął obrady I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2014 r.  

 

 

         Przewodniczący Rady 

           Joachim Morcinek 

Protokół sporządziła: Barbara Gawlik 

 

 

Załączniki: 

1. protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

2. uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

3. protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

4. uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

5. protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

6. uchwała nr I/3/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

7. listy obecności radnych i sołtysów. 


