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Protokół 

z  I sesji VII kadencji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku 
 

                Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z póź. zm.) i art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
roku – Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 21, z póź. zm.) pierwszą sesję nowo wybranej 
rady gminy zwołał Arkadiusz Lisiecki Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Tryb. wydając 
stosownie Postanowienie z dnia 25 listopada 2014 roku. 
Komisarz Wyborczy pierwszą sesję  Rady Gminy Rozprza, wybranej na kadencję 2014-2018  
zwołał na dzień 1 grudnia 2014 roku na godzinę 12.00. 
 
Ustalił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.  
4. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady. 
5. Złożenie ślubowania przez Wójta.  
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
7. Zakończenie obrad. 

 
Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum 
 
Zgodnie z art. 19 ust.8 obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył  
i prowadził najstarszy wiekiem radny Pan Tomasz Gemel. Powitał wszystkich przybyłych na 
pierwszą sesję, stwierdził quorum niezbędne do podejmowania uchwał.  
W obradach uczestniczyło 15 radnych, lista obecności w załączeniu protokółu.  
Następnie przewodniczący obrad przystąpił do realizacji porządku obrad przygotowanego 
przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. 
 

Punkt 2 
Złożenie ślubowania przez radnych 

 
Zgodnie z art. 23a  ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu radni składają ślubowanie. 
Przewodniczący obrad Tomasz Gemel odczytał rotę w brzmieniu: 
 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście  obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro gminy i jej 
mieszkańców”. 
 
Następnie z listy obecności wyczytywał nazwiska radnych, którzy powstawali i wypowiadali 
słowo „ślubuję”. 
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Niektórzy radni dodawali słowo „ Tak mi dopomóż Bóg”. 
 

Punkt 3 
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy 

 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady 
w głosowaniu tajnym. 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Gminy Rozprza. 
Radny Krzysztof Krajewski zgłosił kandydaturę prowadzącego obrady Tomasza Gemela. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. W związku z tym, że więcej kandydatów nie 
zgłoszono, lista została zamknięta. 
 
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. 
Z sali zgłoszono trzy osoby do pracy w komisji tj. 
radną Magdalenę Sawicką 
radnego Marcina Szulca  
radnego Piotra Misztelę 
 
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła  
 

Uchwałę nr I/1/2014 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia  

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
Komisja Skrutacyjna przygotowania karty do głosowania. 
Następnie radni kolejno byli wyczytywani  z listy i oddawali swój głos. 
Po policzeniu głosów przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół. 
Na funkcję Przewodniczącego Rady wybrany został  Radny Tomasz Gemel.  
 
Na podstawie protokółu sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną przyjęta została  
 

Uchwała nr I/2/2014 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,  

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
 
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Tomasz Gemel podziękował za wybór i kontynuował 
dalsze punkty  porządku obrad. 
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Punkt 5 

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy 
  
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel poinformował, że objęcie obowiązków przez wójta 
następuje  z chwilą złożenia ślubowania.  
Przewodniczący czytał rotę ślubowania, a Wójt Janusz Jędrzejczyk powtarzał słowa 
następującej treści: 
„ Obejmując urząd wójta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. 
 
Wójt dodał słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Po złożeniu ślubowania Wójt Janusz Jędrzejczyk pogratulował radnym wyboru i zaprosił do 
wspólnej pracy  na rzecz gminy i jej mieszkańców. 
 

 
Punkt 6 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Przewodniczący Tomasz Gemel zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Krzysztof Biegański zgłosił kandydaturę radnego Józefa Bielasa. 
Radny Bielas wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Grzegorz Szymański zgłosił kandydaturę Piotra Miszteli. 
Radny Misztala nie wyraził zgody na kandydowanie. 
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów zamknięto listę. 
 
 W dalszej kolejności przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: 
Radną Magdalenę Sawicką 
Radnego Marcina Szulca  
Radnego Piotra Misztelę. 
 
Rada Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęła  
 

Uchwałę nr I/3/2014 
w sprawie  powołała Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady 
 

Komisja przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie.  
Po policzeniu głosów sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrany 
został radny Józef Bielas. 
Przewodniczący Rady Tomasz Gemel odczytał  
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Uchwałę nr I/ 4/2014 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 
Wybrany Wiceprzewodniczący obrad podziękował za wybór i zachęcał do współpracy. 
 
 

Punkt 7 
Zamknięcie obrad 

 
Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy Rozprza 
stałymi Komisjami Rady Gminy są: 
Komisja Rewizyjna; 
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego; 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 
Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
Komisja Zdrowia, spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska. 
 
W skład komisji może wchodzić co najmniej 3 radnych, a radny może być członkiem dwóch 
komisji stałych . 
Przewodniczący zwrócił się do radnych z prośbą, aby zastanowili się do drugiej sesji, która 
odbędzie się w najbliższym czasie, w której komisji chcieliby pracować. 
 
Podziękował obecnym za udział w I sesji  Rady Gminy. Obrady zakończono o godzinie 13-tej. 
 
 
 
                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
 
                                                                                                                      Tomasz Gemel 
 
 
 
 


