
Protokół I/2006 

z sesji Rady Gminy  Lubrzy 

odbytej 27 listopada 2006 r. 

. 

 

 Sesję Rady Gminy w Lubrzy otworzył o godz. 14 00 Przewodniczący Rady Gminy 
ubiegłej kadencji – mgr inŜ. Piotr Hanusiak 
Powitał serdecznie : 
- zaproszonych gości, 
- przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy, 
- byłą Panią Wójt – mgr Annę Jagusiak 
- obecnego Wójta Gminy – mgr Stanisława Jędrusika. 
 

Nowo wybranym radnym złoŜył Ŝyczenia owocnej pracy na rzecz  rozwoju Gminy oraz dla 

dobra jej mieszkańców. 

 
Następnie oddał głos P. Annie Jagusiak. 
 
- mgr Anna Jagusiak – złoŜyła nowo wybranemu Wójtowi – P. mgr Stanisławowi Jędrusikowi 

gratulacje z wyboru oraz objęcia stanowiska nowego Wójta Gminy Lubrza 

 

- mgr inŜ. Piotr Hanusiak – podziękował P. mgr Annie Jagusiak oraz mgr Mieczysławie 

Salamon za czteroletnia współpracę oraz zaangaŜowanie w rozwój gminy min. poprzez 

realizację projektu pn. „ Przetwórstwo rolne w rękach rolników”. 

 

- mgr Stanisław Jędrusik – nowo wybrany Wójt Gminy –„ Wysoka Rado, pracownicy 

Urzędu, zaproszeni goście, wyborcy. Skończyły się gorące dni związane z wyborami, jest juŜ 

to przeszłość, do której nie będziemy wracać. Mamy ze sobą współpracować i dbać o dobro 

wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo za pośrednictwem Was radnych wszystkim 

wyborcom – proszę to przekazać. Bardzo dziękuję mojemu Komitetowi Wyborczemu. Mam 

świadomość o spoczywających na mnie obowiązkach, będę się starał bardzo aby nie zwieść 

zaufania mieszkańców całej Gminy. Ale na zmianę wizerunku i dobro Gminy będziemy 

musieli pracować wszyscy, i na to liczę. Dziękuję bardzo”.  

 

W dalszej części obrad sesji P. Piotr Hanusiak oddał dalsze prowadzenie obrad sesji radnemu 

seniorowi – P. Janowi Hoinka do czasu wyboru przewodniczącego Rady.  
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Po powitaniu radnych i gości oświadczył, iŜ zgodnie z listą obecności aktualnie w 

posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. 

Obecność członków Rady Gminy oraz osób zaproszonych według listy obecności, stanowią 

załączniki do protokołu. 

 

Prowadzący obrady sesji – Jan Hoinka stwierdził, Ŝe wszyscy radni otrzymali projekt 

porządku obrad przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej 

kadencji – Pana mgr inŜ. Piotra Hanusiaka : 

1. Otwarcie sesji. 

2. Sprawy organizacyjne. 

3.    Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

4.    ZłoŜenie ślubowania przez radnych. 

5.   Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

6.   Wybór W – ce Przewodniczącego Rady Gminy. 

7.   Dyskusja. 

8. Zapytania i wolne wnioski 

 

Następnie zwrócił się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag do proponowanego porządku 

obrad sesji. W związku z tym, Ŝe nie zgłoszono innych uwag poddał pod głosowanie 

proponowany  porządek obrad sesji, który został przyjęty przez Radę jednogłośnie ( obecnych 

na sali 15 radnych ) . 

 

Ad. 3 

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

 

- Łucja Dobuszewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – złoŜyła gratulacje  

wyboru wszystkim radnym.  

Następnie P. Łucja Dobuszewska złoŜyła wszystkim nowo wybranym radnym zaświadczenia 

o wyborze na radnego. 

 

„Cztery lata temu byłam Przewodniczącą GKW i wręczałam zaświadczenia radnym 

tamtej kadencji. Niektórzy z nich są tutaj takŜe dzisiaj 

Są to:  Mieczysław Kras 
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  Jan Hoinka 

  Krzysztof Sobstel 

  Ryszard Barczyk 

  Robert Smoleń 

Wtedy powiedziałam takie zdanie do radnych „Wierzę, Ŝe jesteście najlepsi” wybrani spośród 

wielu. 

Dzisiaj mówię do Was mam nadzieję, Ŝe spełnicie nasze wyborców oczekiwania. 

Nowi młodzi radni wniosą świeŜość, zapał i odwagę a Ci doświadczeni w pracy radnego 

spokój, rozwagę i umiejętność współpracy ze wszystkimi. 

śyczę Wam, aby dobro nas wszystkich było Waszym nadrzędnym celem a nie prywatne i 

tylko własne podwórko. Jesteście radnymi własnych sołectw ale równieŜ całej gminy i proszę 

o tym pamiętać. 

I na koniec jedno prywatne zdanie. W swoim Ŝyciu przeszłam juŜ wiele kampanii 

wyborczych ale to co zobaczyłam teraz mnie po prostu przeraŜa. Dokąd zmierzamy? śyczę 

wszystkiego dobrego”.     

 

Ad. 4 

 

 - Radny senior – Jan Hoinka – poinformował, iŜ zgodnie z art. 23 a Ustawy o Samorządzie 

Gminnym „przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”. 

Następnie poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania. 

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ślubuj ę uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

Gminy i mieszkańców”  

 

Najmłodszy wiekiem radny – Pan Łukasz Hanusiak – wyczytywał kolejno nazwiska radnych, 

którzy wypowiadając słowo „ ślubuję – Tak mi dopomóŜ Bóg” dokonali aktu ślubowania. 

 

Radny senior – Jan Hoinka – podziękował wszystkim radnym za złoŜenie ślubowania oraz 

złoŜył gratulacje Pani i Panom radnym. 
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Ad. 5 

 

Radny senior – Jan Hoinka – wyjaśniła, Ŝe wyboru przewodniczącego dokonuje się 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, 

w głosowaniu tajnym. 

Przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego teŜ 

zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zgody na kandydowanie. 

 

Radny senior – Jan Hoinka – zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

- Robert Trzyna – radny wsi Jasiona” – zgłosił kandydaturę P. Krzysztofa Sobstla. 

 

- Ryszard Surmiak – radny wsi Lubrza – zgłosił kandydaturę P. Lillę Gąsior. 

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

- Radny senior – Jan Hoinka – poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania lista kandydatów 

przyjęta została „za” – jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych) 

Przypomniał, ze na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono następujących 

kandydatów : 

1. Krzysztof Sobstyl, 

2. Lilla Gąsior 

 

W dalszej części obrad sesji radny senior poinformował, Ŝe dla przeprowadzenia wyboru 

naleŜy powołać komisję skrutacyjną, która przygotuje karty i przeprowadzi tajne głosowanie. 

Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być osoba kandydująca na funkcję 

Przewodniczącego Rady. Komisja winna liczyć co najmniej 3 osoby. 

 Następnie zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji 

skrutacyjnej. 
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- Krzysztof Sobstyl – radny wsi KrzyŜkowice – zgłosił kandydaturę P. Ryszarda Barczyka      

( wyraził zgodę na kandydowanie) 

 

- Ryszard Surmiak – radny wsi Lubrza – zgłosił kandydaturę P. Roberta Smoleń ( wyraził 

zgodę na kandydowanie) 

 

- Robert Smoleń – radny wsi Lubrza – zgłosił kandydaturę P. Mieczysława Kras ( wyraził 

zgodę na kandydowanie) 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Następnie radny senior przypomniał skład osobowy Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia wyboru W – Ce Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy. 

- Ryszard Barczyk 

- Robert Smoleń 

- Mieczysław Kras 

 

Wobec powyŜszego prowadzący obrady – Jan Hoinka – poddał pod głosowanie proponowany 

skład Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna powołana została jednogłośnie. ( głosowało 

15 radnych ). 

 

Ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się oraz 

przygotowała karty do głosowania. 

 

Po przerwie wznowiono obrady sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Ryszard Barczyk – objaśnił zasady głosowania. 

Następnie rozdał wszystkim radnym karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

Radny senior – Jan Hoinka – ogłosił przerwę w obradach do czasu ustalenia wyników 

głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Ryszard Barczyk odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z wyników głosowania stwierdzając, Ŝe Przewodniczącym Rady Gminy w 

Lubrzy został wybrany P. Krzysztof Sobstyl. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały Nr I/ 1 / 2006 Rady Gminy w 

Lubrzy z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

- Jan Hoinka – radny – złoŜyła gratulacje P. Krzysztofowi Sobstylowi z okazji wyboru na 

Przewodniczącego Rady, Ŝycząc zadowolenia i sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej i 

odpowiedzialnej funkcji. 

 

Następnie przekazał P. K. Sobstylowi dalsze prowadzenie obrad sesji. 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył podziękowanie za zaufanie i  

powierzenie mu tak waŜnej funkcji. Stwierdził, Ŝe swoją funkcję będzie pełnił zaszczytnie 

oraz będzie starał się pracować jak najlepiej dla dobra ogółu.  

 

Ad. 6 

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

- Krzysztof Sobstyl -  poinformował, Ŝe wyboru Wiceprzewodniczącego dokonuje się w tym 

samym trybie co wyboru Przewodniczącego tj. bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

 

Przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego teŜ 

zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zgody na kandydowanie. 

- Robert Smoleń – radny wsi Lubrza – zgłosił kandydaturę P. Ryszarda Barczyka. 

 

- Lilla Gąsior – radna wsi Lubrza – zgłosiła kandydaturę P. Ryszarda Surmiaka. 

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 
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- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie zamknięcie listy 

kandydatów na W – Ce Przewodniczącego Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania lista kandydatów przyjęta została „za” – jednogłośnie” ( głosowało 15 radnych) 

Przypomniał, Ŝe na funkcję W – Ce Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono następujących 

kandydatów : 

1. Ryszard Barczyk 

2. Ryszard Surmiak 

 

W dalszej części obrad sesji Przewodniczący Rady Gnminy poinformował, Ŝe dla 

przeprowadzenia wyboru naleŜy powołać komisję skrutacyjną, która przygotuje karty i 

przeprowadzi tajne głosowanie. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe być osoba 

kandydująca na funkcję przewodniczącego rady. Komisja winna liczyć co najmniej 3 osoby. 

 Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji 

skrutacyjnej. 

 

- Jan Hoinka – zgłosił kandydaturę P. Mieczysława Kras ( wyraził zgodę na kandydowanie) 

 

- Ryszard Barczyk – zgłosił kandydaturę P. Andrzeja KałuŜa ( wyraził zgodę na 

kandydowanie) 

 

- Ryszard Surmiak – zgłosił kandydaturę P. Łukasza Hanusiak ( wyraził zgodę na 

kandydowanie) 

 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Następnie przewodniczący obrad sesji przypomniał skład osobowy Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia wyboru W – Ce Przewodniczącego Rady Gminy w Lubrzy. 

- Mieczysław Kras 

- Andrzej KałuŜa 

- Łukasz Hanusiak 
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Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – poddał pod 

głosowanie proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna powołana została 

jednogłośnie. ( głosowało 15 radnych ). 

 

Wobec powyŜszego prowadzący obrady – Krzysztof Sobstyl – poddał pod głosowanie 

proponowany skład Komisji Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna powołana została 

jednogłośnie. ( głosowało 15 radnych ). 

 

Ogłoszono przerwę w obradach, w czasie której Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się oraz 

przygotowała karty do głosowania. 

 

Po przerwie wznowiono obrady sesji. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Mieczysław Kras – objaśnił zasady głosowania. 

Następnie rozdał wszystkim radnym karty do głosowania dla przeprowadzenia wyboru          

W – ce Przewodniczącego Rady Gminy. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – ogłosił przerwę w obradach do czasu 

ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną i sporządzenia protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Mieczysław Kras odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej z wyników głosowania stwierdzając, Ŝe W – ce Przewodniczącym Rady Gminy 

w Lubrzy został wybrany P. Ryszard Barczyk 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały Nr I/ 2 / 2006 Rady Gminy w 

Lubrzy z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru W – ce Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – złoŜył gratulacje P. Ryszardowi 

Barczykowi z wyboru na W – ce Przewodniczącego Rady.   

 

- Ryszard Barczyk – W – ce  Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za dokonanie 

wyboru oraz zaufanie. Stwierdził, jego rolą będzie uzupełnianie pracy Przewodniczącego 

Rady. Będzie starał się pełnić powierzoną mu funkcję jak najlepiej. Posiada juŜ 

doświadczenie jako radny mijającej kadencji. 
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Ad. 7 

 

- Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Sobstyl – zwrócił się z prośbą do P. obsługująca 

Biuro Rady o zamieszczenie w zawiadomieniach na sesje, czy Komisji, informacji dot. prawa 

radnego do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umoŜliwienia mu brania udziału w pracach 

organów Gminy. 

 

- Sekretarz Gminy – mgr Mieczysłąwa Salamon – zwróciła się do obecnych – „ Szanowni 

Państwo… rywalizacja ma to do siebie ze są zwycięzcy i pokonani. Mnie w udziale przypadł 

los tych drugich. Taka jest wola większości naszej społeczności i trzeba ją uszanować. 

Dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali na mnie swój głos. Wierzę, iŜ nadal będę 

mogła pracować dla dobra naszej Gminy i jej mieszkańców”. 

 

- Leszek Srębacz – radny – zwrócił uwagę, Ŝe stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy nie 

jest ustalone niezmiennie przez 4 lata. Zawsze moŜna go zmienić. Mam nadzieję Ŝe taka 

uwaga doda skrzydeł nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady. 

 

- Józef Kasprzyszak – sołtys wsi Słoków – złoŜył Ŝyczenia wszystkim radnym aby dobrze 

zarządzali gminą. Ponadto zwrócił się z prośbą aby sołtysi na sesji mogli się więcej 

wypowiadać to było dotychczas. 

 

Ad. 8 

Nie zgłoszono innych uwag.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof 

Sobstyl zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za udział. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1400 a zakończono o godz. 1545. 

 

 

Protokołowała :      Przewodniczący Rady Gminy 
         w Lubrzy 
 
mgr Alina Woehl             Krzysztof Sobstyl 
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