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   Protokół Nr I/2018 

z I Sesji Rady Gminy S a n t o k 

20 listopada 2018r 

  

Porządek obrad został ustalony przez Komisarza Wyborczego:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.  

3. Złożenie ślubowania przez radnych.  

4. Wybór przewodniczącego i zastępców.  

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

6. Zamknięcie obrad.  

  

Przed przystąpieniem do obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Małgorzata 

Wołoszczuk wręczyła radnym oraz Wójtowi zaświadczenia o wyborze.   

  

Ad.1 porządku obrad  

Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.  

Radna Senior Irena Kucharska dokonała otwarcia I sesji o godz. 12
15

, witając wszystkich 

przybyłych na obrady oraz poinformowała, że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Ponadto nagranie obrad będą udostępniane w 

BIP, na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady. Radna podziękowała za powierzenie 

jej tak zaszczytnej funkcji i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby obrady pierwszej sesji 

przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Radna 

senior stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad rady gminy oraz podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad.2 porządku obrad  

Przyjęcie dziennego porządku obrad.  

  

Radna senior odczytała postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 

8.11.2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Santok kadencji 2018-2023 oraz 

zapoznała z porządkiem obrad. Radni nie wnieśli zmian do porządku obrad.  

  

Ad.3 porządku obrad  

Złożenie ślubowania przez radnych.  

  

Rotę ślubowania odczytała radna senior, po czym najmłodszy wiekiem radny  Pan Damian 

Kochmański, wyczytywał kolejno z listy z imienia i nazwiska radnych, którzy potwierdzali 

wolę złożenia ślubowania słowem „ślubuję” lub „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy 

radni obecni na sesji złożyli ślubowanie.  

 

Po wyczytaniu wszystkich radnych radna senior złożyła gratulacje z tytułu objęcia mandatu 

przez radnych Rady Gminy Santok. 
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Ad.4 porządku obrad  

Wybór przewodniczącego i zastępców. 

Do przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego i zastępców powołano w grodze 

głosowania z radnych komisję skrutacyjną w osobach: Irena Furmańska, Renata Szostak, 

Marian Tomkiewicz.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Radna Senior ogłosiła 10-min przerwę (godz. 12
30

-12
40

), w trakcie której Komisja 

skrutacyjna ukonstytuowała się i przygotowała projekt regulaminu głosowania.  

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Irena Furmańska odczytała regulamin 

głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok. 

 

Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Santok 

został przyjęty w drodze głosowania. 

Wyniki głosowania oraz treść regulaminu stanowią załącznik do protokołu. 

 

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę Radnego Damiana 

Kochmańskiego, który wyraził zgodę.   

  

Wobec braku dalszych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów.   

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania  na wybór 

Przewodniczącego Rady Gminy Santok.   

  

Po przygotowaniu kart do głosowania, przewodnicząca komisji Irena Furmańska 

wyczytywała kolejno z listy obecności z imienia i nazwiska  radnych, po czym radny 

podchodził i wrzucał kartę do urny.  

  

Po wrzuceniu karty przez ostatniego radnego, radna senior zarządziła przerwę (godz. 12
55

-

13
05

) w celu obliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.  

  

Po przerwie Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z wyborów Przewodniczącego Rady 

Gminy Santok (tekst jednolity protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania 

stanowią załączniki do protokołu sesji).  

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnego Damiana 

Kochmańskiego na Przewodniczącego Rady Gminy.  

  

Radna senior odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego i 

poddała ją pod głosowanie.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 
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Tekst jednolity uchwały nr I/1/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

  

Radna senior złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Damianowi 

Kochmańskiemu i przekazała dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady.  

  

Przewodniczący Rady Damian Kochmański podziękował radnym za wybór  obiecując, że 

dołoży wszelkich starań, aby sesje przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.  

  

Wybór zastępców Przewodniczącego  

  

Na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono kandydaturę Radnej Renaty Nowosad 

oraz Radnej Katarzyny Szafrańskiej, które wyraziły zgodę.   

  

Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę zgłoszeń.  

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania oraz regulamin głosowania na I i II 

Wiceprzewodniczącego. Regulamin przyjęto. Przeprowadzono tajne głosowanie, następnie po 

przeliczeniu głosów przez Komisję skrutacyjną Przewodniczący Komisji odczytał protokół z 

wyborów na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok. (tekst regulaminu, wyniki 

głosowania, protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załączniki do 

protokołu sesji).  

 

Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnej Renaty Nowosad na I 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru  I 

Wiceprzewodniczącego i poddał ją pod głosowanie.   

Wyniki głosowania  stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr I/2/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

  

Na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgłoszono dwie kandydatury: Radnego Ireneusza 

Kucnera  oraz Radnego Zbigniewa Łukasiewicza, którzy wyrazili zgodę.  

  

Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę zgłoszeń.    

  

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Przeprowadzono tajne głosowanie, 

następnie po przeliczeniu głosów przez Komisję skrutacyjną Przewodniczący Komisji 

odczytał protokół z wyborów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Santok (tekst 

jednolity, protokołu Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załączniki do 

protokołu sesji).  
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Wobec powyższego głosowania Komisja stwierdziła wybór radnego Ireneusza Kucnera na II 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.  

  

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru  II 

Wiceprzewodniczącego i poddał ją pod głosowanie.  

Wyniki głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

Tekst jednolity uchwały nr I/3/2018 stanowi załącznik do protokołu.  

  

Ad.6 porządku obrad  

Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 

Pan Paweł Pisarek złożył wobec Rady Gminy Santok ślubowanie, w związku z objęciem 

urzędu Wójta Gminy Santok, zakańczając rotę ślubowania słowami – „tak mi dopomóż Bóg”, 

po czym wygłosił przemówienie. 

 

Następnie głos zabrali: Ustępujący Wójt Józef Ludniewski, Dyrektor Muzeum Lubuskiego 

Ewa Pawlak,  Zarząd Koła Pszczelarskiego w Santoku, Sołtysi, Przedstawiciel uczniów z SP 

w Santoku, Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Santok Alina Nowak, Tadeusz 

Horbacz, Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska, Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu 

gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Ad.6 porządku obrad  

Zamknięcie obrad 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Damian Kochmański 

zamknął obrady I sesji o godz. 14
30

.   

 

Nagranie z obrad Sesji Rady Gminy dostępne jest w BIP Gminy Santok 

(https://sesje.pl/archiwum/lubuskie/gorzowski/santok) 

 

 

 Protokolant              Przewodniczący Rady Gminy  

  

Joanna Krystosik                    Damian Kochmański 


