ProtokrilNr V2006
z odbytejw dniu 24 listopada2006r.
sesjiRady Gminy Domaszowice

Na og6lnqliczbg
W sesji udzialwziqlo

Sesjgrozpoczptoo godz. Da!
SesjEzakoriczonoo godz.14u
l5 radnych
15 radnych

Radni byli obecniwg listy obecnorici,kt6ra stanowizalacznikdo orotokofu.
Ponadtow sesjiudzialuzigli:
Z. Koterski W6jt Gminy
Z. Wesoly-SekretarzGminy
A. Sp6r StarostaPowiatu Namyslowskiego
W. Dubowiecki Soltyswsi lVlochy
W. Kqcki .J. Sarnicki- mies:kaicygniny
Pracownicy Urzgdu Gminy
Zgodnie z ustaw4o samorzqdziegmimym pierwsz4 sesjgnowo wybranej rady
-czasu
zwofuje przewodnicz4cyrad1,poprzedniejkadencji, a prowadzi sesjEdo
wyboruprzewodnicz4cego
Radynajstarsqywiekiem radny obecnyna sesji.
W zwi4zku z powyzsv1mprzewodnictwoobrad zostalopowierione p. albinowi
Chrzanowskiemu,kt6ry serdeczniepowital radnych ilektOw, W6lta Gminy,
soltys6w,pracownik6wUrzgduGminy i mieszkaric6wgminy.
Na podstawielisty obecnoScistwierdzilprawomocnoji obrad.
\lszyscl uczesrnicy
sesjiuczcili pamiEitragiczniezmarllch gomikou z Kopalni
. . H a l e m b aw' R u d z i eS l q s k i e- j m i n u r qc i s z 1 .
Ad.2
PanAlbin Chrzanowski
poprosilpaniqHelenEMarszalekZastEpcqPrzewodniczqcego
GrninnejKomisji Wyborczejo wrEczenie
zaiwiadczerio wyborze na RadnegoGminy
Domaszowice.

Wszyscyradniodebralizariwiadczenia
o wyborzena radnegogminyDomaszowice.
Ad.3
Przewodnicz4cy
obradPanAlbin Chrzanowski odczytaltekstSlubowanra:
,,Wiemy . Kons0tucji i prawr.r Rzeczpospolitej polskiej, Slubujg uroczyscie
obowi4zki radnegosprawowai godnie, rzetelnie i uczciwie, maj4c na wzglgdzie
dobromojej gminy i jej mieszkanc6w."
Nast€pnie poprosil radnych kolejno po wyczltaniu nazwiska o powstanie

moze byi zlozone
i wypowiedzenieslowa ,,Slubujq".Dodal, ze Siubowanie
869"'
zdania:,,Takmi dopomo2
z dodaniem
nazwiskazloLyliSlubowanie'
Wszyscyradnipo odczytaniu
Ad.4
Pan Albin Chrzanowskipzedstawil radnymporzqdekobrad.

Projektporz4dkuobrad:
1. Otwarciesesii.

Wrpczenieza6wiadczeistwierdzaj4cychwyb6r na radnego'
SlubowanieradnYch.
Przyjecie porzqdku obrad.
w okresiemifdzysesyjnym'
SprawozdanieW6jta Gminy z dzialalno3ci
Podjpcieuchwal.
1)przyjcie sposobuglosowaniana przewodnicz4cegooraz wiceprzewodnicz4cego
Rady Gminy Dornaszowice.
Rady Gminy Domaszowice
2jraboru Przewodniczqcego
-powolanieKomisji Skrutacyjnej
-glosowatrietaine
3lrryboru wiceprzewodniczqcychRady Gminy Domaszowice
- powolanieKomisji SkrutacYjnej
-glosowanietajne
7. Wolne wnioski i zapytania.
8, Zatwierdzenieprotokolu z poprzedniei sesji'
9. Zamknigcie obrad sesji.

2.
3.
4,
5.
6.

zmian'
Po orzedsrawieniuporzEdkuobrad zap5'talczy sq unioski co dojego
punltu 5 po punkcie6'
Rain5 JozeI Walai zaproponowalprzeniesienie
siEna tq propozyc;Q'
Radni jednoglo6nie zgodzili
-porz4dku

i';;;r4'
irojekt
jednogloinie.

obrad iadni

w

glosowaniu jawnym

przyigli

Ad.6
Podjqcieuchwal:
oraz
1) w sprawie pryjQcia sposobu glosowania na przewodnicz4cego
RadyGminy Domaszowjce'
wiceprzewodnicz4cych
sesji do
Radny J6zef walas zaproponowal zrobienie przerwy w obradach
p."i.'ariurn do godziny i2o0 z powodu nie zakofczenia wybor6w w6ita'
przewodnicz4cego
niezrqczno6ci4 w)'brai
byloby
2e
bo*'iedzial.
Rady Gminy.
i wiceprzewodniczqcych
ski poddatwniosekradnegoglosowaniu'
RadnyChrzanou

W glosowaniujawnym udzial wziglo l5 radnych:
Za - 6 radnych
Przeciw- 8 radnych
WstrzymalsiE- l radny
Wniosekzostalodzucony.
RadnyAlbin Chrzanowskiprzedstawilprojektuchwaly.
W glosowaniujawnym udzial wzipto 15 radnych - uchwala zostala podj€ta
jednogloSnie.

-

2) w sprawiewyboruPrzewodnicz4cego
Rady Gminy Domaszowice
Pan Albin Chrzanowskipoprosil o powolanie Komisji Skrutacyjneji zglaszanie
kandydat6w.
Radny J6zef Walas zgiosil radnego Jerzego Kubowicza i radnego Romana
Matkowskiego.
RadnyMarian Bagiriskizglosil radnegoJaroslawaLa2niowskiego.
Radni wyrazili zgodp. Komisja Skrutacyjna ustalila miqdzy sob4
przewodnicz4cego,
kt6rym zostalradnyJaroslawtr-azniowski.
Nastgpnie radny Albin Chrzanowski poprosil radnych o zglaszane kandydat6w na
Rady Gminy.
Przewodniczapego
Radny Zbigniew Kolodziej zglosil radnego Jana Nowak4 a radny J6zef Walas
zglosil radnychAlbina Chrzanowskiegoi CzeslawaGrabowskiego.Radni wyrazili
Rady Gminy. Lista
listy kandydat6r.na Przewodnicz4cego
zgodg na zaml<niQcie
j4jednoglo6nie.
NastEpnieseniorobrad
zostalapoddanapod glosowanie.PrzyjEto
przygotowanie
kart do
poprosil
o
radny A. Chrzanowski
Komisjq Skrutacyjn4
glosowania.
Przewodnicz4cy
Komisji Skutacyjnej pzeczltal regulaminglosowania.
Kolejno glos zabral SekretarzGminy Zdzislaw Wesoly informuj4c,Ze radny nie
moze bra6 udzialu w glosowaniu jezeli dotyczy to jego interesu prawnego.
Podke6lil, 2e zgloszenikandydacinie mog4brai udzialuw glosowaniu.
Po wystqrieniu Seketarzaradny Albin Chrzanowskizaproponowalaby glos w tej
sprawiezabralPanmecenasJerzyJakutaji.
Radca prawny poinformowal, 2e radnego obowi4 uje ustawa o samorz4dzie
gminnym,kt6r4kazdy radny otrzymali z ktor4powiniensiq zapoznai.
RadnyJozefWalaszapytalczy osobakandyduj4camoze ^oaryCrezygnacJ€.
Odpowiedziudzielil Pan mecenasJerzyJakutaji, ze zgodmez regulaminemradny
gdyZwczeSniejradni
nie moZewycofa6sig z kandydowaniana przewodnicz4cego,
pzeglosov!'alii zamknElilistg kandydat6w.Zgod\ie z rym tzy osobykandyduj4ce
nie mog4otrzyma6kart do glosowania.
NastEpnie radny Albin Chrzanowski zapttal Pana mdc€ dlaczego nie moze

glosowac.
Radcaodczltal art. 25a ustawyo samorz4dziegminnym,kt6ry m6wi, Zeradny nie
moZebrai udzialuw glosowaniu.je5lidotyczyonojego interesupmwnego.Diatego
nie mo2e na '
teZ ftdr1yAlbin Chrzanowskiskoro kandydujena przewodnicz4cego
siebieglosowai.
Radny Albin Chrzanowskipoprosil o zaglosowaniei rrzucenie glosow do umy.
NastEpniepoprosilKomisjQSkrutacyjn4o podliczenieglos6wi ustaleniewynik6w
qryborow.
PrzewodniczqcyKomisji Skrutacyjnej - Jaroslaw Lazniowski odcz,\1al, ze
w wyniku tajnegoglosowaniaodbltego w dniu 24 listopada2006r.
RadnyAlbin Chrzanowskiofizymal - 0 glos6w
RadnyCzeslawGrabowskiotrzymal - 5 glos6w
Radny Jan Nowak otrzymal

- 7 glos6w

Przewodnicz4cyKomisji Skrutacyjnej - Jaroslaw La2niowski stwierdzil, ze
w wyniku glosowaniaPrzewodniczqcymRady Gminy Domaszowice$Ybranym
bezwzglqdn4wigkszo6ciqglos6wzostalradny JanNowak.
i oddal
Radny Albin Chrzanowskizlo2yl gratulacjenowemu przewodnicz4cemu
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
zakladaikluby radnych.
Pan Andrzej Sp6r - StarostaNamyslowski zloryl gratulacjewszystkim radnym
i nowemuPrzewodnicz4cemu.
Rady Gminy Domaszowice.
3) w sprawiewyboru wlceprzewodnicz4cych
Radniwyrazili zgodEby skladKomisji Skrutacyjnejpozostalbezzmian.
Przewodniczagy
Rady JanNowak poprosilo zglaszaniekandydat6w.
Radni zglosili dw6chkandydat6w:
RadnyJ6zef WalaszglosilradnegoPiotraPrzygodQ.
Dzialanskiego.
Przewodnicz4cy
Rady JanNowak zglosil radnegoMiecz.vslau'a
RadnyJ6zef Walaszloil wnioseko zamknigcielisty.
Wniosekzostalpzeglosou'anyi przyjQtyjednogloSnie.
Przewodnicz4cy Rady Gminy Jan Nos'ak poprosil o przygotowaniekart do
glosowaniai rozdanieradnym.
Komisji Skrutacyjnej- Pan JaroslawLaZniowskiodczltal wyniki
Przewodnicz4cy
glosowania.

RadnyMieczyslawDziaianskiotrz,vmalg glos6u,.
RadnyPiotr Przygodaotrzymal 12 glos6w.
Komisja Skrutacyjna stwierdzila,
wiceprzewodnicz4cymi Rady Gminy
.2e
Domaszowicelybranymi bezwzqlpdn4
wigkvo5ci4 gfo.6;' rortul radny piotr
Przvgodai radnyMieczyslawDzialariski.
PrzewodniczqcyRady Jan No*.ak pogratulowalnouym
wiceprzewodnicz4cym,
nastEpnie.odczyal
projekt uchwaiyw sprawiewyboru i_ct wi"e'prrewoOrriczacy"t
Rady Gminy Domaszowice.
Ad.5
w6jt Gminy - Zenon Kotarski odc4tal sprawozdanie
z dzialalno(ci w okresie
migdzysesyjnym sprawozdanie
w zalaczen-iu.
4d,.7
Przewodniczqcy
Rady JanNowak zaplal czy s4jakie6wolne wnioski,pytama.
Pltania w kolejnosci zadawali:
- RadnyJaroslaw
tr-aZniowski
zapltalc4 drogaw NowejWsijesrjuTrobrona.
W6jt Gminypowiedzial,ze praiena Nowej Wsi rozpoczEly
sig.niedlugopolo2on;

zostanie
dywanikasfaltowy.
- Nastqpnieradny J6zef Walas
wniosek,Zebyw sesji uczestruczyl
pan
.zloiryl
mecenas.
krorymialbynadzorpod
wzglgdem
prawnym
nad,.f,*uiu_i.
ran woJr powredzial,ze pan mecenasuczestniczy
w sesjachjesli jest tala
potrzeba,wyjadnil ponadto,ze ka2dauchwalajeit
,pru_iranu przez Radca
poinformowal,

lt1*:.g9
bgdzietaka

ze rrzyjmrrje
*"io."t iuan"g;-iJze'il
ivarasa

i lezeti
konieczno6ipan radci tgdiie uczestniczylw-s"r;i**
'
W6jt
Zenon Kotarski zlolq,i gratulacje parru-'' przewodniczecemu,
Wiceprzewodn
iczqclm i wszysrkimradnyrnz okazjiwyboru.

abvwvr4czai
teleronv
;"ff#"#'J#*lJ:':"#1:,:i:*.#iosek rormarnv'
Wniosek
zostalprzyjgq.
- NastQpnie
radnyAlbin Chrzanowski.
zapl,ralpana Wojta czy podj4l on jakie6
gdn:S|: incydentu,kt6ry mial miejscew sklepieu Stizilcacn.Doryczyl
:laranl1
on
grupkimlodzreLa,
kt6razerwalaplakatpanaMichty_ kanaydata
na wo1ta.
Wljt ZenorKotarskiodpowiedzial,
ze.sprawepi"trO* *yi"l"ir" pani soltys
fan Bodzioch
Anna
na zebraniuw Strzelcach,u tioryrn fan ejUirr.Cf,rrurro*rK
rownteZuczestniczyl.
- PanMieczyslawD ziatafrsktzapltal
czydrogqnaNowejWsi robi panKaniowski
to czymoglbypopru*iearogeOoS-*i.tticl * drEborro*i..
:,j::li]"k:
woJrumrn) ZenonKotarskjpoinfornowal,2edroggw Nowej
Wsi wykonujeinna

firma, ale przekaZeinformacjEPanuKaniowskiemu'
_ ci", _u*l takze mieszkaniecgminy pan wiktor K4cki, kt6ry zapltal dlaczego
nie bylo plakat6wwe u'si Strzelceodno(niesesji'
Rad.vJanNowak odpowiedzial,2e plakatybvty rozwieszone'byi
;;;.;;d;ia.y
mozezostalyone zerwane'
]'-N;stpp#
gios zabrala Pani Dagmara Bak Poinformowala Radnvch'
30 dni od zloZenia
o Loni"irnose ToZenia oSwiadczenmaj4tkowychw okesie
a takZeinnych oSwiadczenprzewidzianychw ustawieo samorz4dzie
;il;;;i",
gminnymw terminie30 dni od dnia wyboru'
Ad. 8
z tym
Protok6l z ostatniejsesji byl wyloZonydo wgl4du na sali obrad-'w zwi4zku
Radni
Przewodnicz4cyRady zaproponowatprzyjqcieprotokofubez odczyr.twvania'
w glosowaniujawnym powyzszq piopozycjq i protokol pzyi€li wiQkszo6ci4
glos6w.
Za - 10 radnych.
Przeciw- 0
Wstrzymalosig- 5 radnYch.
Ad. 9
W zwi4zku z wyczerpanlem porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady zakohczyl
I sesjqRady GminYDomaszou'ice.

Protokolowala:
Mariola Czoch6r
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