P R O T O K O Ł Nr I / 2018
=====================================
z I Sesji Rady Gminy Budzyń, zwołanej Postanowieniem Nr 329/2018
Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 2 listopada 2018 r., która odbyła się
w dniu 19 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Budzyń, ul.
Przemysłowa 16A w Budzyniu - od godz. 12ºº do godz.14.
W obradach uczestniczyli :
- lista obecności radnych stanowi zał. Nr 1 do protokołu.
- Wójt Gminy Budzyń
- p. Marcin Sokołowski,
- Zastępca Wójta Gminy Budzyń
- p. Piotr Jankowski,
- Sekretarz Gminy Budzyń
- p. Ewa Kasperczak,
- Skarbnik Gminy Budzyń
- p. Honorata Lisiecka,
- Redaktor Naczelna Tygodnika
„Chodzieżanin”
- p. Bożena Wolska,
- pracownik Urzędu Gminy, Informatyk
- p. Rafał Jończy.
Porządek obrad I Sesji ustalony powyższym Postanowieniem :
1. Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ślubowanie wójta.
4. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
5. 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.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:
- zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Zakończenie obrad.
………………………………………………………………………………
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Obrady I Sesji otworzył senior wśród wybranych radnych VIII kadencji
p. Zenon Nowicki, który powitał obecnych radnych i wszystkie osoby
wymienione powyżej, uczestniczące w dzisiejszych obradach, przejmując z racji
wieku przewodniczenie obradom.
Adn. 2
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że nastąpi teraz
ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
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”, a następnie w/w
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 2 do protokołu.
Przewodniczący obrad po zakończeniu ślubowania stwierdził, że radni,
składając ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Budzyń.
Adn. 3
Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że zgodnie z art.
29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Wójta
następuje po złożeniu wobec Rady ślubowania. Następnie przystąpiono do
ceremonii złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Budzyń p. Marcina
Sokołowskiego.
Przewodniczący obrad 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 2018-2023.
Rota ślubowania stanowi zał. Nr 3 do protokołu.
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Przewodniczący obrad p. Zenon Nowicki poinformował, że zgodnie
z przesłanym porządkiem obrad omówione zostaną teraz sprawy regulaminowe:
- Przewodniczący obrad stwierdził, że na skład 15 radnych, w Sesji uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
- Następnie w/w przypomniał, że radni otrzymali wraz z zaproszeniem porządek
obrad ustalony Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Pile II, który jest
następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ślubowanie wójta.
4. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad.
5. 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.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady:
- zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Zakończenie obrad.
Postanowienie Nr 329/2018 Komisarza Wyborczego w Pile II wraz
z porządkiem obrad stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W tym miejscu Przewodniczący obrad jako radny zaproponował do powyższego
porządku obrad, ustalonego przez Komisarza Wyborczego, dodać nowe punkty,
przy zachowaniu procedur określonych przepisami prawa. W/w wnioskował
o rozszerzenie porządku obrad o dodanie następujących punktów:
7. Powołanie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.
8. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń.
9. Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Budzyń.
Przy czym obecny pkt 7. „Zakończenie obrad” byłby w kolejności punktem 10.
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Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o przegłosowanie zgłoszonej
propozycji rozszerzenia porządku obrad, wyczytując kolejno z imienia
i nazwiska wszystkich obecnych radnych, zwracając się do każdego radnego
z pytaniem, czy jest „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.
W wyniku głosowania dodatkowe punkty obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Sposób głosowania radnych stanowi zał. Nr 6 do protokołu.
Adn. 5
Przewodniczący obrad w tym miejscu poinformował, że zgodnie
z odczytanym porządkiem obrad w tym punkcie nastąpi tajny wybór
Przewodniczącego Rady, a w tym:
- zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego
Rady.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich
przedstawienie oraz przypomniał o konieczności wyrażenia
zgody na
kandydowanie.
- Radny p. Józef Depta zgłosił kandydaturę radnego p. Zenona Nowickiego,
stwierdzając, że radny wykonywał tę funkcję również w poprzedniej kadencji,
dobrze wywiązując się ze swoich obowiązków, przewodnicząc obradom
w sposób wyważony i spokojny. Zdaniem w/w jest to najlepszy kandydat na
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
W tym miejscu zgłoszony kandydat radny p. Zenon Nowicki wyraził zgodę na
kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że ponieważ nie zgłoszono innych
kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Zgłoszony kandydat, radny p. Zenon Nowicki w tym miejscu zaprezentował
swoją osobę, przedstawiając w kilku słowach swoje dokonania i piastowane
dotychczas funkcje społeczne.
Następnie Przewodniczący obrad zaproponował powołać 3 –osobową
Komisję Skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń,
przypominając, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji.
Nastąpiło zgłaszanie kandydatów w osobach:
- radna p. Marzena Walczak,
- radny p. Krzysztof Kaczmarek,
- radny p. Robert Ksycki.
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Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o przegłosowanie składu
osobowego Komisji Skrutacyjnej, wyczytując kolejno z imienia i nazwiska
wszystkich obecnych radnych, zwracając się do każdego radnego z pytaniem,
czy jest „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.
SPOSÓB GŁOSOWANIA RADNYCH :
Lp.
Imię i nazwisko
„za”
„przeciw” „wstrzymał
się od
głosu”
1. Mariusz Ajchsztet
x
2.

Sławomir Binert

x

3.

Andrzej Czerwoniec

x

4.

Jarosław Dajczak

x

5.

Józef Depta

x

6.

Izabela Jenczyk

x

7.

Krzysztof Kaczmarek

x

8.

Józef Kasperczak

x

9.

Krzysztof Kin

x

10.

Robert Ksycki

x

11.

Bogdan Ksycki

x

12.

Halina Moćko

x

13.

Zenon Nowicki

x

14.

Wacław Pasch

x

15.

Marzena Walczak

x

-6Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku jednogłośnego głosowania Rada
Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń. W tym miejscu w/w ogłosił
kilkuminutową przerwę, w celu ukonstytuowania się Komisji.
Po przerwie Komisja ogłosiła, że spośród siebie wybrała Przewodniczącego
w osobie radnego p. Roberta Ksyckiego.
Następnie Przewodniczący obrad ponownie ogłosił kilkuminutową
przerwę, w celu przygotowania przez Komisję kart do głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a następnie
przypomniała o zasadach 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.
Przewodniczący obrad ogłosił kilkuminutową przerwę, w celu obliczenia
przez Komisję głosów i sporządzenia protokołu.
Po przerwie Komisja przedstawiła wyniki głosowania, czytając protokół
Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z powyższym protokołem, w wyniku tajnego
głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń wybrany został –
radny p. Zenon Nowicki.
W tym miejscu Przewodniczący obrad przedstawił treść projektu uchwały,
a następnie formalnie podjęto uchwałę Nr I/1/2018 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 7 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.
Adn. 6
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad
nastąpi teraz wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady, poprzez:
- zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących
Rady.
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kandydatów, ewentualnie ich przedstawienie oraz wyrażenie
zgody na
kandydowanie, przypomniał, że Rada Gminy Budzyń wybiera dwóch
Wiceprzewodniczących Rady.
Nastąpiło zgłaszanie kandydatów:
- Radny p. Józef Kasperczak zgłosił kandydaturę radnego p. Wacława Pascha,
stwierdzając, że radny wykonywał tę funkcję również w poprzedniej kadencji,
dobrze wywiązując się ze swoich obowiązków.
- Radny, Przewodniczący Rady Gminy p. Zenon Nowicki zgłosił kandydaturę
radnego p. Józefa Depta, również jak poprzednik stwierdzając, że w/w
wykonywał tę funkcję w nienaganny sposób w poprzedniej kadencji.
- Radna p. Izabela Jenczyk zgłosiła kandydaturę radnego p. Krzysztofa Kina,
stwierdzając, że stawia na młodość i zmiany.
Radni, których kandydatury wysunięto powyżej, wyrazili zgodę na
kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Budzyń.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że ponieważ nie zgłoszono innych
kandydatów następuje zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących
Rady.
Zgłoszeni kandydaci w kilku słowach zaprezentowali swoje osoby.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o powołanie 3osobowej Komisji Skrutacyjnej do wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Budzyń, przypominając, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić
w skład komisji.
- Radny p. Józef Kasperczak zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej, która
dokonywała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Kandydaci w osobach:
- radna p. Marzena Walczak,
- radny p. Krzysztof Kaczmarek,
- radny p. Robert Ksycki - wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się z prośbą o przegłosowanie składu
osobowego Komisji Skrutacyjnej, wyczytując kolejno z imienia i nazwiska
wszystkich obecnych radnych, zwracając się do każdego radnego z pytaniem,
czy jest „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.

Lp.
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Imię i nazwisko
„za”
„przeciw”

1.

Mariusz Ajchsztet

x

2.

Sławomir Binert

x

3.

Andrzej Czerwoniec

x

4.

Jarosław Dajczak

x

5.

Józef Depta

x

6.

Izabela Jenczyk

x

7.

Krzysztof Kaczmarek

x

8.

Józef Kasperczak

x

9.

Krzysztof Kin

x

10.

Robert Ksycki

x

11.

Bogdan Ksycki

x

12.

Halina Moćko

x

13.

Zenon Nowicki

x

14.

Wacław Pasch

x

15.

Marzena Walczak

x

„wstrzymał
się od
głosu”

Przewodniczący obrad stwierdził, że w wyniku jednogłośnego głosowania Rada
Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń. W tym miejscu w/w ogłosił
kilkuminutową przerwę, w celu ukonstytuowania się Komisji.

-9Po przerwie Komisja ogłosiła, że spośród siebie wybrała Przewodniczącego
w osobie radnego p. Roberta Ksyckiego.
Następnie Przewodniczący obrad ponownie ogłosił kilkuminutową
przerwę, w celu przygotowania przez Komisję kart do głosowania.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a następnie
przypomniała o zasadach 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.
Przewodniczący obrad ogłosił kilkuminutową przerwę, w celu obliczenia
przez Komisję głosów i sporządzenia protokołu.
Po przerwie Komisja przedstawiła wyniki głosowania, czytając protokół
Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z powyższym protokołem, w wyniku tajnego
głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń wybrani zostali:
- radny p. Józef Depta,
- radny p. Krzysztof Kin.
W tym miejscu Przewodniczący obrad przedstawił treść projektu uchwały,
a następnie formalnie podjęto uchwałę Nr I/2/2018 Rady Gminy Budzyń
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Budzyń stanowi załącznik do powyższej
uchwały.
Uchwała stanowi zał. Nr 8 do protokołu.
Adn. 7
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. powołania
składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń. W/w poinformował,
że zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Gminy Budzyń, Rada powołuje następujące
stałe komisje:
- Rewizyjną,
- Skarg, Wniosków i Petycji,
- Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki,
- Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego.
W tym miejscu Przewodniczący obrad przypomniał, że zgodnie z § 16
ust. 2 Statutu Gminy Budzyń radny może być członkiem najwyżej dwóch
komisji stałych, przy czym ograniczenie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zgodnie § 72 ust. 1 i § 99 ust. 1 Statutu
Gminy określony jest liczebny skład obydwu wymienionych komisji i wynosi
on 5 osób.

- 10 Następnie Przewodniczący obrad ogłosił kilkuminutową przerwę, w celu
zapisywania się radnych do składów osobowych poszczególnych stałych
komisji.
Po przerwie Przewodniczący obrad ogłosił, jakie osoby zgłosiły się do
poszczególnych stałych komisji Rady Gminy, tj. do:
- Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów,
- Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki,
- Komisji Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego.
Przewodniczący
obrad
wyczytując
proponowany
skład
osobowy
poszczególnych Komisji zwracał się do kandydatów z pytaniem, czy wyrażają
zgodę na kandydowanie do składu osobowego danej komisji. Wszystkie
wymienione osoby wyraziły zgodę.
Lista kandydatów zgłoszonych do składu osobowego:
- Komisji Rewizyjnej - stanowi zał. Nr 9 do protokołu,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - stanowi zał. Nr 10 do protokołu,
- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - stanowi zał. Nr 11 do
protokołu,
- Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki - stanowi
zał. Nr 12 do protokołu,
- Komisji Statutowo-Samorządową, Prawa i Porządku Publicznego - stanowi
zał. Nr 13 do protokołu.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń, w celu
jej przegłosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Przewodniczący obrad wyczytywał kolejno z imienia i nazwiska obecnych
radnych, zwracając się do każdego radnego z pytaniem, czy jest „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuje się od głosu”.
Sposób głosowania radnych stanowi zał. Nr 14 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania podjęto uchwałę
w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Budzyń –
jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu.
Adn. 8
Przewodniczący obrad przedstawił kolejny punkt obrad dot. wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń, informując, że
jest to zgodne z zapisami § 72 ust. 2 Statutu Gminy Budzyń.

- 11 Przewodniczący obrad przypomniał, że poprzednią uchwałą zostały powołane
składy osobowe wszystkich Komisji, w tym Komisji Rewizyjnej, której skład
jest następujący:
- radny p. Sławomir Binert,
- radny p. Andrzej Czerwoniec,
- radna p. Izabela Jenczyk,
- radny p. Krzysztof Kaczmarek,
- radny p. Wacław Pasch.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- Radny p. Andrzej Czerwoniec zgłosił na kandydata do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radną p. Izabelę Jenczyk, która wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku z tym zamyka listę kandydatów
na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Następnie radna p. Izabela Jenczyk zaprezentowała swoją osobę, stwierdzając,
że z racji wykształcenia i wykonywanego zawodu powinna podołać tej funkcji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Budzyń, w celu jej przegłosowania. W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Przewodniczący obrad wyczytywał kolejno z imienia i nazwiska obecnych
radnych, zwracając się do każdego radnego z pytaniem, czy jest „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuje się od głosu”.
Sposób głosowania radnych stanowi zał. Nr 16 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania podjęto uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
– jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu.
Adn. 9
Przewodniczący obrad przedstawił ostatni punkt obrad dot. wyboru
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń,
informując, że jest to zgodne z zapisami § 99 ust. 2 Statutu Gminy Budzyń.
Przewodniczący obrad przypomniał, że poprzednią uchwałą zostały powołane
składy osobowe wszystkich Komisji, w tym Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, której skład jest następujący:
- radny p. Mariusz Ajchsztet,
- radny p. Sławomir Binert,
- radny p. Robert Ksycki,
- radna p. Halina Moćko,

- 12 - radny p. Wacław Pasch.
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
- Radny p. Robert Ksycki zgłosił na kandydata do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego p. Sławomira
Binerta, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów.
Przewodniczący obrad stwierdził, że w związku z tym zamyka listę kandydatów
na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Następnie Przewodniczący obrad przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Budzyń, w celu jej przegłosowania. W głosowaniu brało udział 15
radnych.
Przewodniczący obrad wyczytywał kolejno z imienia i nazwiska obecnych
radnych, zwracając się do każdego radnego z pytaniem, czy jest „za”, „przeciw”
lub „wstrzymuje się od głosu”.
Sposób głosowania radnych stanowi zał. Nr 18 do protokołu.
W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania podjęto uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Budzyń – jednogłośnie.
Uchwała stanowi zał. Nr 19 do protokołu.
Adn. 10
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 -)

