
 1 

Protokół Nr I/14 
z sesji Rady Gminy Kamiennik 

odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamienniku 
 w dniu 28 listopada 2014 r. w godzinach od 900 - 1100 

 
 

 
Obradom pierwszej sesji VII kadencji Rady Gminy Kamiennik  do czasu wyboru 
przewodniczącego Rady Gminy przewodniczył p. Aleksander Słonina  najstarszy wiekiem 
radny. 
Przywitał przybyłych na sesję radnych, radnych, Wójta  Sekretarz Gminy  i  Przewodniczącą 
Gminnej Komisji Wyborczej .  
Krzysztof Tkacz – złożył zapytanie  o utajnienie obrad sesji. 
Prowadzący obrady Aleksander Słonina – stwierdził, że sesje  Rady Gminy są jawne i każdy 
może uczestniczyć, a on nikogo nie zapraszał  i  otrzymał takie samo zawiadomienie o sesji 
jak każdy radny. 
Przedstawił Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 listopada 2014 r. w 
sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Kamiennik  z następującym porządkiem obrad: 
 

1. Otwarcie sesji 
2. Wręczenie radnym  zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienniku 
3. Złożenie ślubowania przez  nowo wybranych   radnych. 
4. Stwierdzenie kworum  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady. 
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranego Wójta Gminy Kamiennik i złożenie przez 

niego ślubowania. 
9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 
ad. 2. Prowadzący obrady  Aleksander Słonina –  poprosił  p. Marzennę Szczotka   
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenia  zaświadczeń o wyborze na 
radnego Gminy Kamiennik. 
 
ad. 3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego radni złożyli ślubowanie. 
Ślubowanie odbyło się  w ten sposób, że po odczytaniu roty, wywoływani kolejno radni 
powstali i wypowiadali słowo „Ślubuję”. Rota ślubowania stanowi załącznik do protokołu. 
 
ad.4 Prowadzący obrady Aleksander Słonina –   stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, 
czyli 100% ustawowego składu Rady Gminy Kamiennik, obrady są prawomocne. 
  
 
ad. 5. Prowadzący obrady Aleksander Słonina -  poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów 
do Komisji Skrutacyjnej 
Zgłoszono następujących kandydatów: 
1. Kaczmarski Tadeusz - wyrażam zgodę 
2. Pienikowski Stanisław - wyrażam zgodę 
3. Zibura Teresa  - wyrażam zgodę 
4. Tkacz Krzysztof  - wyrażam zgodę 
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Aleksander Słonina  - kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Komisja Skrutacyjna 
pracowała w wcześniej zgłoszonym składzie? – 13 „za”, 2 „wstrzymuj ących się”  
 
ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik 
Proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik 
Zgłoszono następujących kandydatów: 
 

1. Aleksander Słonina  - wyrażam zgodę 
2. Bogumił Wąs            - wyrażam zgodę 
 

Nie zgłoszono dodatkowych kandydatów. 
Prowadzący Aleksander Słonina zamknął  listę kandydatów. 
Następnie kandydaci zaprezentowali swoje sylwetki i koncepcję pracy Rady Gminy. 
Zdzisław Ficoń – czy radnego obejmuje immunitet? 
–  jakie są możliwości dyscyplinowania, żeby na sesjach  nie było  obrażania radnych?  
Aleksander Słonina – stwierdził, że immunitet nie obejmuje radnego, ale w związku z 
wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych. 
–  przewodniczący rady gminy organizuje pracę rady i reprezentuje radę na zewnątrz, nie ma 
innych możliwości wpływania na radnych poza rozmową. Wójt Gminy ma inne możliwości 
stosowania kar dyscyplinarnych wobec urzędników. 
Poprosił Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie pracy i przeprowadzenie wyborów na 
Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik. 
Przedstawił regulamin głosowania 
„ Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x” w kratce  z lewej strony przy 
nazwisku wybranego kandydata. Osoba zostanie wybrana na Przewodniczącego Rady Gminy 
w przypadku, gdy liczba głosów oddanych na kandydata będzie stanowić bezwzględną 
większość ustawowego składu rady.  
Za nieważny uważa się głos, w którym zakreślona będzie więcej niż jedna kratka lub, w 
którym nie będzie zakreślona żadna kratka.”. 
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem regulaminu głosowania? -  6 „za”,  3 „przeciw”  
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – przedstawiła protokół z ukonstytuowania się 
Komisji. 
Następnie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania  na Przewodniczącego Rady 
Gminy. 
Anna Łukasiewicz – stwierdziła ,że nie ma  zachowanej tajności głosowania. 
Damian Wylężek – zgłaszam wniosek, żeby stół i krzesło do głosowania  postawić na scenie. 
Stół i krzesło do dokonywania wyboru przewodniczącego rady gminy zostało postawione na 
scenie. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej  p. Teresa Zibura   przedstawiła protokół Komisji z 
przeprowadzonego głosowania i tak: 
- za wyborem  p. Aleksandra Słoniny na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 8 
radnych. 
- za wyborem  p. Bogumiła Wąsa  na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 6 radnych. 
- 1 głos był nieważny. 
Na podstawie wyników glosowania Pan Aleksander Słonina wybrany został 
Przewodniczącym Rady Gminy Kamiennik. 
Aleksander Słonina   - przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia  wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik. 
- kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały 11 „za”, 4 „wstrzymuj ący się”  
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( uchwała Nr I/1/14) 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały  
Przewodnictwo obrad objął wybrany Przewodniczący Rady Gminy Kamiennik p. Aleksander 
Słonina. 
 
ad. 7  Przewodniczący Rady Gminy  - poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
wiceprzewodniczącego rady gminy. 

1. Tkacz Krzysztof   – wyrażam zgodę, 
2. Pieniakowski Stanisław  –  nie wyrażam zgody, 
3. Kaczmarski Tadeusz –  wyrażam zgodę 

Krzysztof Tkacz – rezygnuję z kandydowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Kamiennik 
Przewodniczący Rady Gminy –  poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy Kamiennik 
Nie zgłoszono dodatkowych kandydatur i zamknięto listę kandydatów.  
Przewodniczący Rady Gminy  objaśnił sposób  głosowania  
„Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie kratki „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się” 
przy nazwisku kandydata. Osoba zostanie wybrana na Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy 
w przypadku, gdy liczba głosów oddanych na kandydata będzie stanowić bezwzględną 
większość ustawowego składu rady,  
Za nieważny uważa się głos, w którym zakreślona będzie więcej niż jedna kratka lub, w 
którym nie będzie zakreślona żadna kratka. 
Krzysztof Tkacz -  co to jest bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy  – bezwzględna większość ustawowego składu rady gminy 
oznacza liczbę całkowitą oddanych głosów przewyższającą połowę ustawowego składu rady 
gminy. Głosów „za” musi być więcej  niż głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” razem 
wziętych. 
Przewodniczący Rady Gminy – kto jest za tym aby, wybory  na  wiceprzewodniczącego 
przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna.? 
Tadeusz Kaczmarski – zgłosił rezygnację  z pracy w Komisji Skrutacyjnej w związku ze 
startowaniem na  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik 
Przewodniczący Rady Gminy –  proszę o podanie kandydatury do składu Komisji 
Skrutacyjnej: 
1. Małgorzata Pietroczuk   – wyrażam zgodę  
Przewodniczący Rady Gminy –  kto z Państwa Radnych jest za tym  aby p. Małgorzata 
Pietroczuk  weszła do Komisji Skrutacyjnej  - 13 „za”, 2 „wstrzymuj ących się”   
Krzysztof Tkacz – wykreślić z Karty do głosowania „ Wstrzymuję się” 
Przewodniczący Rady Gminy – czy radni są za tym , aby z Karty do glosowania wykreślić 
wyrazy „Wstrzymuję się”? - 8 „za”, 1 „przeciw” 6 „wstrzymuj ących się”. 
Wykreślono wyrazy „Wstrzymuję się” 
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania i przeprowadziła wybory na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Teresa Zibura   przedstawiła protokół głosowania  
i tak: 
- za wyborem p. Tadeusza Kaczmarskiego  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
głosowało 10 radnych,  
Dodatkowo p. Teresa Zibura dodała, że 3 radnych głosowało „ przeciw”. 
Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik. 
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- kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały 11 „za”, 4 „wstrzymuj ących się”  
(uchwała Nr I/2/14) 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. 
 
ad.8. Przewodniczący Rady Gminy  -  poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej 
p. Marzennę Szczotka o wręczenie  zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi  Gminy 
Kamiennik. 
 
ad.9.Wójt Gminy złożył ślubowanie wobec radnych Rady Gminy Kamiennik odczytując rotę 
ślubowania. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 1100 
zamknął obrady VII kadencji Rady Gminy Kamiennik. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Protokołowała 
J.Lubieniecka         


