
Protokril Nr V2006
z odbytej w dniu 24 listopada 2006 r.

sesji Rady Gminy Domaszowice

Na og6lnq liczbg
W sesj i udzial wziqlo

Domaszowice.
Wszyscy radni odebrali zariwiadczenia o wyborze

Ad.3

Sesjg rozpoczpto o godz. Da!
SesjE zakoriczono o godz.14u

ZastEpcq Przewodniczqcego
wyborze na Radnego Gminy

na radnego gminy Domaszowice.

l5 radnych
15 radnych

Radni byli obecni wg listy obecnorici, kt6ra stanowi zalacznik do orotokofu.
Ponadto w sesji udzial uzigli:
Z. Koterski W6jt Gminy
Z. Wesoly- Sekretarz Gminy
A. Sp6r Starosta Powiatu Namyslowskiego
W. Dubowiecki Soltys wsi lVlochy
W. Kqcki .J. Sarnicki - mies:kaicy gniny
P racow nicy Urzgdu G m iny

Zgodnie z ustaw4 o samorzqdzie gmimym pierwsz4 sesjg nowo wybranej rady
zwofuje przewodnicz4cy rad1, poprzedniej kadencji, a prowadzi sesjE do 

-czasu

wyboru przewodnicz4cego Rady najstarsqy wiekiem radny obecny na sesji.
W zwi4zku z powyzsv1m przewodnictwo obrad zostalo powierione p. albinowi
Chrzanowskiemu, kt6ry serdecznie powital radnych ilektOw, W6lta Gminy,
soltys6w, pracownik6w Urzgdu Gminy i mieszkaric6w gminy.
Na podstawie listy obecnoSci stwierdzil prawomocnoji obrad.
\lszyscl uczesrnicy sesji uczcili pamiEi tragicznie zmarll ch gomikou z Kopalni
. .Halemba'  w Rudzie Slqsk ie j  -  minurq c isz1.

Ad.2
Pan Albin Chrzanowski poprosil paniq HelenE Marszalek
Grninnej Komisji Wyborczej o wrEczenie zaiwiadczeri o

Przewodnicz4cy obrad Pan Albin Chrzanowski odczytal tekst Slubowanra:
,,Wiemy . Kons0tucji i prawr.r Rzeczpospolitej polskiej, Slubujg uroczyscie
obowi4zki radnego sprawowai godnie, rzetelnie i uczciwie, maj4c na wzglgdzie
dobro mojej gminy i jej mieszkanc6w."
Nast€pnie poprosil radnych kolejno po wyczltaniu nazwiska o powstanie



i wypowiedzenie slowa ,,Slubujq". Dodal, ze Siubowanie moze byi zlozone

z dodaniem zdania: ,,Tak mi dopomo2 869"'
Wszyscy radni po odczytaniu nazwiska zloLyli Slubowanie'

Ad.4
Pan Albin Chrzanowski pzedstawil radnym porzqdekobrad.

Proj ekt porz4dku obrad:
1. Otwarcie sesii.
2. Wrpczenie za6wiadczei stwierdzaj4cych wyb6r na radnego'

3. Slubowanie radnYch.
4, Przyjecie porzqdku obrad.
5. Sprawozdanie W6jta Gminy
6. Podjpcie uchwal.

z dzialalno3ci w okresie mifdzysesyjnym'

1)przyjcie sposobu glosowania na przewodnicz4cego oraz wiceprzewodnicz4cego

Rady Gminy Dornaszowice.
2jraboru Przewodniczqcego Rady Gminy Domaszowice
-powolanie Komisji Skrutacyjnej
-glosowatrie taine

3lrryboru wiceprzewodniczqcych Rady Gminy Domaszowice
- powolanie Komisji SkrutacYjnej
-glosowanie tajne

7. Wolne wnioski i zapytania.
8, Zatwierdzenie protokolu z poprzedniei sesji'

9. Zamknigcie obrad sesji.

Po orzedsrawieniu porzEdku obrad zap5'tal czy sq unioski co dojego zmian'

Rain5 Joze I Wa lai zaproponowal przeniesienie punltu 5 po punkcie 6'

Radni jednoglo6nie zgodzili siE na tq propozyc;Q'

i';;;r4' irojekt 
-porz4dku 

obrad iadni w glosowaniu jawnym przyigli

jednogloinie.

Ad.6
Podjqcie uchwal:
1) w sprawie pryjQcia sposobu glosowania na przewodnicz4cego oraz

wiceprzewodnicz4cych Rady Gminy Domaszowjce'

Radny J6zef walas zaproponowal zrobienie przerwy w obradach sesji do

p."i.'ariurn do godziny i2o0 z powodu nie zakofczenia wybor6w w6ita'

bo*'iedzial. 2e byloby niezrqczno6ci4 w)'brai przewodnicz4cego

i wiceprzewodniczqcych Rady Gminy.

Radny Chrzanou ski poddat wniosek radnego glosowaniu'



W glosowaniu jawnym udzial wziglo l5 radnych:
Za - 6 radnych
Przeciw - 8 radnych
Wstrzymal siE- l radny
Wniosek zostal odzucony.
Radny Albin Chrzanowski przedstawil projekt uchwaly.

W glosowaniu jawnym udzial wzipto 15 radnych - uchwala zostala podj€ta
jednogloSnie.

2) w sprawie wyboru Przewodnicz4cego Rady Gminy Domaszowice
Pan Albin Chrzanowski poprosil o powolanie Komisji Skrutacyjnej i zglaszanie
kandydat6w.

- Radny J6zef Walas zgiosil radnego Jerzego Kubowicza i radnego Romana
Matkowskiego.
Radny Marian Bagiriski zglosil radnego Jaroslawa La2niowskiego.
Radni wyrazili zgodp. Komisja Skrutacyjna ustalila miqdzy sob4
przewodnicz4cego, kt6rym zostal radny Jaroslaw tr-azniowski.
Nastgpnie radny Albin Chrzanowski poprosil radnych o zglaszane kandydat6w na
Przewodniczapego Rady Gminy.
Radny Zbigniew Kolodziej zglosil radnego Jana Nowak4 a radny J6zef Walas
zglosil radnych Albina Chrzanowskiego i Czeslawa Grabowskiego. Radni wyrazili
zgodg na zaml<niQcie listy kandydat6r.na Przewodnicz4cego Rady Gminy. Lista
zostala poddana pod glosowanie. PrzyjEto j4jednoglo6nie. NastEpnie senior obrad
radny A. Chrzanowski poprosil Komisjq Skrutacyjn4 o przygotowanie kart do
glosowania.
Przewodnicz4cy Komisji Skutacyjnej pzeczltal regulamin glosowania.
Kolejno glos zabral Sekretarz Gminy Zdzislaw Wesoly informuj4c, Ze radny nie
moze bra6 udzialu w glosowaniu jezeli dotyczy to jego interesu prawnego.
Podke6lil, 2e zgloszeni kandydaci nie mog4 brai udzialu w glosowaniu.
Po wystqrieniu Seketarza radny Albin Chrzanowski zaproponowal aby glos w tej
sprawie zabral Pan mecenas Jerzy Jakutaji.
Radca prawny poinformowal, 2e radnego obowi4 uje ustawa o samorz4dzie
gminnym, kt6r4 kazdy radny otrzymal i z ktor4powinien siq zapoznai.
Radny Jozef Walas zapytal czy osoba kandyduj4ca moze ̂ oaryC rezygnacJ€.
Odpowiedzi udzielil Pan mecenas Jerzy Jakutaji, ze zgodme z regulaminem radny
nie moZe wycofa6 sig z kandydowania na przewodnicz4cego, gdyZ wczeSniej radni
pzeglosov!'ali i zamknEli listg kandydat6w. Zgod\ie z rym tzy osoby kandyduj4ce
nie mog4 otrzyma6 kart do glosowania.
NastEpnie radny Albin Chrzanowski zapttal Pana mdc€ dlaczego nie moze



glosowac.
Radca odczltal art. 25a ustawy o samorz4dzie gminnym, kt6ry m6wi, Ze radny nie
moZe brai udzialu w glosowaniu.je5li dotyczy ono jego interesu pmwnego. Diatego
teZ ftdr1y Albin Chrzanowski skoro kandyduje na przewodnicz4cego nie mo2e na '

siebie glosowai.
Radny Albin Chrzanowski poprosil o zaglosowanie i rrzucenie glosow do umy.
NastEpnie poprosil KomisjQ Skrutacyjn4 o podliczenie glos6w i ustalenie wynik6w
qryborow.
Przewodniczqcy Komisji Skrutacyjnej - Jaroslaw Lazniowski odcz,\1al, ze
w wyniku tajnego glosowania odbltego w dniu 24 listopada 2006 r.

Radny Albin Chrzanowski ofizymal - 0 glos6w

Radny Czeslaw Grabowski otrzymal - 5 glos6w

Radny Jan Nowak otrzymal - 7 glos6w

Przewodnicz4cy Komisji Skrutacyjnej - Jaroslaw La2niowski stwierdzil, ze
w wyniku glosowania Przewodniczqcym Rady Gminy Domaszowice $Ybranym
bezwzglqdn4 wigkszo6ciq glos6w zostal radny Jan Nowak.
Radny Albin Chrzanowski zlo2yl gratulacje nowemu przewodnicz4cemu i oddal
mu gios.
Nowo wybrany przewodnicz4cy Pan Jan Nowak podzipkowal wszystkim radnym
za oddane na niego glosy i powiedzial, ze obmdy postara sig prowadzii
sprawiedliwie.
Przypomnial takze, zeby radni zapoznali siE z ustaw4 kt6ra m6wi, ze radni mogq
zakladai kluby radnych.
Pan Andrzej Sp6r - Starosta Namyslowski zloryl gratulacje wszystkim radnym
i nowemu Przewodnicz4cemu.

3) w sprawie wyboru wlceprzewodnicz4cych Rady Gminy Domaszowice.
Radni wyrazili zgodE by sklad Komisji Skrutacyjnej pozostal bez zmian.
Przewodniczagy Rady Jan Nowak poprosil o zglaszanie kandydat6w.
Radni zglosili dw6ch kandydat6w:
Radny J6zef Walas zglosil radnego Piotra PrzygodQ.
Przewodnicz4cy Rady Jan Nowak zglosil radnego Miecz.vslau'a Dzialanskiego.
Radny J6zef Walas zloil wniosek o zamknigcie listy.
Wniosek zostal pzeglosou'any i przyjQty jednogloSnie.
Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nos'ak poprosil o przygotowanie kart do
glosowania i rozdanie radnym.
Przewodnicz4cy Komisji Skrutacyjnej - Pan Jaroslaw LaZniowski odczltal wyniki
glosowania.



Radny Mieczyslaw Dziaianski otrz,vmal g glos6u,.

Radny Piotr Przygoda otrzymal 12 glos6w.
Komisja Skrutacyjna stwierdzila, 

.2e 
wiceprzewodnicz4cymi Rady GminyDomaszowice lybranymi bezwzqlpdn4 wigkvo5ci4 gf o.6;' rortul radny piotr

Przvgoda i radny Mieczyslaw Dzialariski.
Przewodniczqcy Rady Jan No*.ak pogratulowal nouym wiceprzewodnicz4cym,
nastEpnie.odczyal projekt uchwaiy w sprawie wyboru i_ct wi"e'prrewoOrriczacy"t
Rady Gminy Domaszowice.

Ad.5
w6jt Gminy - Zenon Kotarski odc4tal sprawozdanie z dzialalno(ci w okresiemigdzysesyjnym sprawozdanie w zalaczen-iu.

4d,.7
Przewodniczqcy Rady Jan Nowak zaplal czy s4jakie6 wolne wnioski, pytama.
Pltania w kolejnos ci zadawali:
- Radny Jaroslaw tr-aZniowski zapltal
W6jt Gminy powie dzial, ze praie na
zostanie dywanik asfaltowy.

c4 droga w Nowej WsijesrjuT robrona.
Nowej Wsi rozpoczEly sig. niedlugo polo2on;

- Nastqpnie radny J6zef Walas 
.zloiryl wniosek, Zeby w sesji uczestruczyl pan

mecenas. krory mialby nadzor pod wzglgdem prawnym nad ,.f,*uiu_i.
ran woJr powredzial, ze pan mecenas uczestniczy w sesjach jesli jest talapotrzeba, wyjadnil ponadto, ze ka2da uchwala jeit ,pru_iranu przez Radca
lt1*:.g9 

poinformowal, ze rr�zyjmrrje *"io."t iuan"g;-iJze'il ivarasa i lezetibgdzie taka konieczno6i pan radci tgdiie uczestniczyl w-s"r;i**
W6jt Zenon Kotarski zlolq,i gratulacje 

' 
parru-'' przewodniczecemu,

Wiceprzewodn iczqcl m i wszysrkim radnyrn z okazji wyboru.

;"ff#"#'J#*lJ:':"#1:,:i:*.#iosek rormarnv' abv wvr4czai teleronv
Wniosek zostal przyjgq.
- NastQpnie radny Albin Chrzanowski. zapl,ral pana Wojta czy podj4l on jakie6
:laranl1 gdn:S|: incydentu, kt6ry mial miejsce w sklepie u Stizilcacn. Doryczylon grupki mlodzreLa, kt6ra zerwala plakat pana Michty _ kanaydata na wo1ta.
fan 

Wljt Zenor Kotarski odpowiedzial, ze. sprawe pi"trO* *yi"l"ir" pani soltysAnna Bodzioch na zebraniu w Strzelcach, u tioryrn fan ejUirr. Cf,rrurro*rKrownteZ uczestniczyl.
- Pan Mieczyslaw D ziatafrskt zapltal czy drogq na Nowej Wsi robi pan Kaniowski
:,j::li]"k: 

to czy moglby popru*ie aroge Oo S-* i.tticl * drEborro*i..
woJr umrn) Zenon Kotarskj poinfornowal, 2e drogg w Nowej Wsi wykonuje inna



firma, ale przekaZe informacjE Panu Kaniowskiemu'
_ ci", _u*l takze mieszkaniec gminy pan wiktor K4cki, kt6ry zapltal dlaczego

nie bylo plakat6w we u'si Strzelce odno(nie sesji'

;;;.;;d;ia.y Rad.v Jan Nowak odpowiedzial, 2e plakaty bvty rozwieszone' byi

moze zostaly one zerwane'
]'-N;stpp# gios zabrala Pani Dagmara Bak Poinformowala Radnvch'

o Loni"irnose ToZenia oSwiadczen maj4tkowych w okesie 30 dni od zloZenia

;il;;;i", a takZe innych oSwiadczen przewidzianych w ustawie o samorz4dzie

gminnym w terminie 30 dni od dnia wyboru'

Ad. 8
Protok6l z ostatniej sesji byl wyloZony do wgl4du na sali obrad-' w zwi4zku z tym

Przewodnicz4cy Rady zaproponowat przyjqcie protokofu bez odczyr.twvania' Radni

w glosowaniu jawnym powyzszq piopozycjq i protokol pzyi€li wiQkszo6ci4

glos6w.
Za - 10 radnych.
Przeciw - 0
Wstrzymalo sig - 5 radnYch.

Ad. 9
W zwi4zku z wyczerpanlem porz4dku obrad - Przewodnicz4cy Rady zakohczyl

I sesjq Rady GminY Domaszou'ice.

Protokolowala:
Mariola Czoch6r
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