P R O T O K O Ł Nr I / 2014
=====================================
Z I Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 01 grudnia 2014r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu - od godz. 13ºº do godz. 14ºº.
W Sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % ogółu, zgodnie z listą
obecności, stanowiącą zał. Nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyli :
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
– p. Dorota Wierzbińska,
- Z-ca Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – p. Iwona Hereć,
- Wójt Gminy Budzyń
– p. Marcin Sokołowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
i z-ca Wójta Gminy Budzyń
– p. Bogusław Gniła,
- radny poprzedniej kadencji
– p. Paweł Brychczyński,
- Redaktor prowadząca Tygodnika Chodzieżanin
– p. Bożena Wolska,
- pracownik Urzędu Gminy
– p. Rafał Jończy.
PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Budzyniu zaświadczeń o wyborze radnego i wójta.
3. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
4. Ślubowanie radnych.
5. Ślubowanie Wójta.
6. Wybór Przewodniczącego Rady:
- zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego
Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
7. Zakończenie obrad.
---------------------------------------------------------------------------------------------Adn. 1
Obrady I Sesji otworzył senior wśród wybranych radnych VII kadencji
p. Zenon Nowicki, który powitał obecnych radnych i wszystkie osoby
wymienione powyżej, uczestniczące w dzisiejszych obradach, przejmując z racji
wieku przewodniczenie obradom.
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Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że nastąpi teraz
wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu
zaświadczeń o wyborze radnego i wójta.
W tym miejscu wystąpiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Budzyniu p. Dorota Wierzbińska, która na wstępie omówiła podstawy
konstytucyjne funkcjonowania Komisji, działania Komisji oraz wyniki
wyborów.
Następnie p. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Budzyniu
wraz z Zastępcą p. Iwoną Hereć, dokonały wręczenia każdemu z radnych,
według porządku alfabetycznego, zaświadczeń o wyborze na radnego Rady
Gminy Budzyń na VII kadencję.
W następnej kolejności p. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
w Budzyniu wraz z zastępcą dokonały wręczenia zaświadczenia o wyborze na
stanowisko Wójta Gminy Budzyń na kolejną VII kadencję – p. Marcinowi
Sokołowskiemu.
Adn. 3
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki
poinformował, że w
posiedzeniu bierze udział 15 radnych , co stanowi 100% ogółu, w związku z
czym Sesja może obradować i jest władna do podejmowania uchwał.
Po stwierdzeniu quorum radny senior p. Zenon Nowicki przedstawił
porządek obrad dzisiejszej Sesji, informując, że został on ustalony
Postanowieniem Nr 22/14 Komisarza Wyborczego w Pile, z dnia 25 listopada
2014r. Jest on następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w
Budzyniu zaświadczeń o wyborze radnego i wójta.
3. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
4. Ślubowanie Radnych.
5. Ślubowanie Wójta.
6. Wybór Przewodniczącego Rady, w tym:
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
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Postanowienie Nr 22/14 Komisarza Wyborczego w Pile wraz z porządkiem
obrad stanowi zał. Nr 2 do protokołu.
Adn. 4
Po
przedstawieniu spraw regulaminowych Przewodniczący obrad
p. Zenon Nowicki poinformował, że nastąpi teraz ceremonia złożenia
ślubowania przez nowo wybranych radnych. W/w przedstawił propozycję
sposobu złożenia ślubowania, która została przez radnych przyjęta.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich obecnych o powstanie i odczytał
rotę 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”, następnie odczytywał
z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, w porządku
alfabetycznym, a każdy wyczytany radny potwierdzał wolę złożenia ślubowania
słowem „Ślubuję” lub według swojego wyboru „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Rota ślubowania stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
Przewodniczący obrad po zakończeniu ślubowania stwierdził, że radni, którzy
złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Budzyń.
Adn. 5
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że nastąpi
obecnie ceremonia złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Budzyń p. Marcina
Sokołowskiego. W/w poprosił wszystkich o powstanie, a Wójta Gminy Budzyń
o powtarzanie za nim roty ślubowania:
„Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ś l u b u j ę, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy”. Wójt dodał na zakończenie
: Tak mi dopomóż Bóg.
Radny senior poinformował, że z tą chwilą został objęty Urząd Wójta Gminy
Budzyń na kadencję 2014-2018.
Rota ślubowania stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
Adn. 6
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki przedstawił następny punkt
obrad dot. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń, w głosowania
tajnym.
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pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń oraz wyrażenie przez
kandydata zgody na pełnienie tej funkcji.
Radny p. Józef Depta zgłosił kandydata, radnego p. Zenona Nowickiego,
stwierdzając, że jest to odpowiednia osoba do pełnienia tego stanowiska.
Kandydat ten piastując już od dawna wiele funkcji społecznych, między innymi
jako sołtys i Prezes OSP, ma doświadczenie w przewodniczeniu obradom.
Zdaniem radnego p. Depta zgłoszony kandydat to osoba godna zaufania
i właściwa do pełnienia stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Radny p. Zenon Nowicki wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego
Rady Gminy Budzyń.
Radny p. Krystian Ograbek zgłosił kandydata, radnego p. Józefa
Kasperczaka, stwierdzając, że w/w kandydat piastuje funkcję radnego Gminy
Budzyń już od 24 lat. W międzyczasie p. Kasperczakowi wielokrotnie
powierzano przewodniczenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Gminy. W/w był również delegatem do Sejmiku Samorządowego
Województwa Wielkopolskiego. Radny p. Ograbek stwierdził, że zgłoszona
kandydatura radnego p. Józefa Kasperczaka jest odpowiednia do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Radny p. Józef Kasperczak wyraził zgodę na kandydowanie na
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki stwierdził, że innych
kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym w/w poprosił o dokonanie wyboru
składu Komisji Skrutacyjnej, do przeprowadzenia tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Radni zgłosili następujących kandydatów:
- radnego p. Józefa Depta,
- radną p. Izabelę Jenczyk,
- radnego p. Roberta Ksyckiego.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Następnie radni jednogłośnie przegłosowali powyższy skład Komisji.
Komisja ukonstytuowała się, wybierając spośród siebie Przewodniczącego
Komisji – radnego p. Józefa Depta.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych
ze sposobem
głosowania, tak, aby oddane głosy były ważne.
Następnie członkowie Komisji rozdali karty do głosowania.
Przed głosowaniem Komisja sprawdziła, czy urna jest pusta, a następnie
w porządku alfabetycznym Przewodniczący Komisji wywoływał radnych do
oddania swojego głosu, poprzez wrzucenie karty do urny.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
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protokół Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z powyższym protokołem , w wyniku
tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń wybrany został
8 głosami p. Zenon Nowicki.
Jednocześnie podjęto uchwałę Nr I/1/2014 Rady Gminy Budzyń w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania na
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń stanowi załącznik do powyższej
uchwały.
Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.
W tym miejscu dotychczasowy Przewodniczący obrad radny senior
p. Zenon Nowicki przejął obrady już jako Przewodniczący Rady Gminy
Budzyń.
W/w podziękował radnym za okazane zaufanie, obiecując godnie piastować
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń. W/w obiecał również, że
postara się , aby pozostałe obowiązki społeczne nie zakłócały prawidłowego
prowadzenia działalności w Radzie Gminy Budzyń.
Adn. 7
Przed zakończeniem obrad Przewodniczący Rady Gminy prosił o
zgłaszanie wniosków i problemów.
- Radny p. Kazimierz Cembrowicz zabrał głos, stwierdzając, że dla niego
dokonanie wyboru kandydata było bardzo trudne. Jednocześnie pogratulował
radnemu p. Zenonowi Nowickiemu wyboru na stanowisko Przewodniczącego
Rady Gminy Budzyń.
- Radny p. Józef Kasperczak stwierdził, że przeprowadzone wybory były
demokratyczne, jednakże zdaniem radnego nie przegrał on dużą ilością
głosów. Jednocześnie w/w pogratulował wybranemu radnemu p. Zenonowi
Nowickiemu wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
- Wójt Gminy Budzyń w tym miejscu pogratulował wyboru wszystkim radnym
Rady Gminy Budzyń oraz nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy
p. Zenonowi Nowickiemu.
- Sekretarz Gminy poinformował, że w ciągu 30 dni od złożonego ślubowania
radni muszą złożyć swoje oświadczenia majątkowe.
Ze względu na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
p. Zenon Nowicki podziękował wszystkim za owocne obrady i zakończył
I Sesję Rady Gminy Budzyń.
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń
/- Zenon Nowicki - /
Protokołowała:
/-Damiana Jezierska - /

