Protokół Nr 1 /2014
z obrad inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Sieciechowie
w dniu 1 grudnia 2014r.

Pierwszą sesję otworzył p. Wójt Gminy Sieciechów Kazimierz Pochylski. Poinformował, że zgodnie
z Postanowieniem Nr 29/14 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 25 listopada 2014r. był
upoważniony do zwołania I sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014r. o godz. 14 z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
Poinformował, że pierwszą sesję zwołuje Komisarz Wyborczy po ogłoszeniu zbiorczych wyników
Rady Gminy na terenie całego kraju.
Pan Wójt pogratulował radnym w wyborach do Rady Gminy w Sieciechowie i życzył owocnej pracy
w nowej kadencji. Oddał prowadzenie sesji Rady Gminy najstarszemu wiekiem radnemu obecnemu
na sesji Panu Stanisławowi Potyra.
Przewodniczący obrad powitał radnych, sołtysów, pracowników Urzędu. Podziękował
przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie Pani Henryce Wojewoda i pozostałym
członkom oraz członkom Obwodowych Komisji Wyborczych w Starych Słowikach, Sieciechowie i
Zajezierzu za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie tak trudnych wyborów do rady gminy, rad
powiatów i sejmików województw. Pani Iwonie Czerskiej za koordynowanie obsługi informatycznej i
koordynacji Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie.
Następnie poprosił Panią Henrykę Wojewodę – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o
wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze do rady gminy.
Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Przewodniczący
obrad odczytał rotę ślubowania, a następnie poprosił każdego wyczytywanego radnego o powstanie i
potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem „ ślubuję” informując jednocześnie , że po słowie „
ślubuję” każdy z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”
Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego Rady
Gminy Sieciechów. Przewodniczący obrad odczytał ponownie porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Uwag radni do porządku obrad nie wnieśli. Przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie przyjęcia
porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowali
wszyscy radni. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący obrad poprosił o
zgłaszanie kandydatur. Zaznaczył, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Suwała Witold zgłosił kandydaturę Pana radnego Kazimierza Mastalerza zaznaczając
aktywną działalność w poprzedniej Radzie, Pan Radny Kazimierz Mastalerz wyraził zgodę na
kandydowanie.
Pan Radny Drążyk Marek zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Potyrę . Jako argument wskazał
aktywność w sprawie OSP Łoje i na rzecz wsi Łoje. Pan radny Stanisław Potyra wyraził zgodę na
kandydowanie. Innych kandydatur radni nie zgłosili.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wniosku w sprawie zamknięcia listy kandydatów na
Przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem wniosku
głosowało 15 radnych przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Do
przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy powołano Komisję Skrutacyjną w składzie
1. Zofia Wójcik
2. Mirosław Pułka
3. Marek Chołuj
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie wniosku w sprawie przyjęcia składu osobowego Komisji
Skrutacyjnej. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,
przeciwnych i wstrzymujących nie było.
W wyniku głosowania Rada Gminy powołała Komisje Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie Przewodniczący obrad ogłosił przerwę na
ukonstytuowanie się komisji i przygotowania projektu regulaminu wyboru przewodniczącego Rady.
Pani Radna Zofia Wójcik odczytała regulamin. Przewodniczący obrad poddał regulamin pod
głosowanie. Za przyjęciem regulaminu głosowali wszyscy radni.
Następnie odbyła się prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Poprosił radnych o
zadawanie pytań.
Pan Radny Kazimierz Mastalerz – z okręgu wyborczego 15 Głusiec, Zbyczyn. Żonaty ,4 dzieci
dorosłe. 57 lat. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Dysponuję wolnym czasem, który może poświęcić na cele społeczne. Chciałby podnieść rangę funkcji
radnego, uaktywnić wiceprzewodniczącego. Należy ściśle współpracować z radnymi, z wójtem w
pozyskiwaniu środków , deklarował szczere i wzajemne zaufanie oraz docenienie funkcji sołtysów.
Pan Radny Stanisław Potyra – pełnił funkcję radnego przez 3 kadencje Rady Gminy w Sieciechowie,
w 1 kadencji zastępował również Przewodniczącego Rady Gminy. Zna tematy dotyczące rolnictwa
teoretyczne i praktyczne i ogólnospołeczne.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił Komisję skrutacyjną do pracy tj. przygotowanie kart do
głosowania . Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p. Wójcik Zofia rozdała karty do
głosowania na Przewodniczącego wg listy obecności radnych. Następnie przeprowadzono głosowanie
tajne. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół , z którego wynika, że radny p.
Mastalerz Kazimierz otrzymał 9 głosów za , czyli otrzymał bezwzględną większość głosów (8)
ustawowego składu rady. Przewodniczącym Rady Gminy został pan Mastalerz Kazimierz.
Na tym zakończono protokół.
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