
 
 
 
                                               P R O T O K Ó Ł  NR   1/2014 
                       z  I  sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku 
                                             w  Urzędzie Gminy Rytwiany. 
 
I. Obecni na sesji: 
  
1/ Radni według załączonej listy obecności / obecni wszyscy radni/. 
2/ Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany 
3/ Marianna Stryszowska – Sekretarz Gminy Rytwiany 
4/ Mirosława Szewczyk – Skarbnik Gminy Rytwiany 
5/ Sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności. 
 
 
 
II. Przebieg obrad: 
 
Obrady sesji trwały od godz. 14.00 do godz. 15.00. 
 
Wójt Gminy Grzegorz Forkasiewicz powitał wszystkich zebranych i odczytał postanowienie 
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 listopada 2014r w sprawie zwołania I sesji Rady 
Gminy Rytwiany. Następnie poprosił najstarszego wiekiem radnego Lecha Kędzierskiego  
o poprowadzenie obrad sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
Pkt 1 i 2 i 3 
 
Radny Senior Lech Kędzierski otworzył obrady I sesji Rady Gminy Rytwiany , a następnie poprosił 
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Mirosławę Szewczyk  o wręczenie radnym i wójtowi 
zaświadczeń o wyborze. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Mirosława Szewczyk 
wręczyła  zaświadczenia o wyborze wszystkim radnym oraz wójtowi Gminy. 
 
 
Pkt 4 
 
Radny Senior Lech Kędzierski poprosił radnych o złożenie ślubowania. Wyjaśnił, że odczyta rotę 
ślubowania, a radni wyczytywani  z imienia i nazwiska w kolejności alfabetycznej potwierdzają 
słowem "ślubuję", a kto ma życzenie może dodać słowa "tak mi dopomóż Bóg". 
 
Radny Senior Lech Kędzierski poprosił wszystkich o powstanie  i odczytał rotę ślubowania o treści: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców", a następnie 
- radny  Drzazga Krzysztof  powiedział „ślubuję”  
- radny Dzieciuch Artur  powiedział "ślubuję" tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Głowacki Stanisław  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Gwizdowski  Jerzy  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg”  
- radna Gołyska Beata   powiedziała „ślubuję, 
- radny Janik Krzysztof  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radna Kalek Marzena powiedziała „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Kędzierski Lech  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 



- radna Mazanka Zofia    powiedziała „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radna Pogorzelska Irena  powiedziała „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Pytko  Jacek  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Rajca Michał  powiedział „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radna Sikora Mieczysława   powiedziała  „ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 
- radny Skład Wiesław   powiedział „ślubuję” 
- radny Tałaj Jan   powiedział „ślubuję.   
 
Pkt  5 i 6 
 
Radny Senior Lech Kędzierski stwierdził prawomocność obrad i  przedstawił porządek obrad: 
 
1. Otwarcie przez radnego Seniora I sesji rady Gminy Rytwiany 
2. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym 

zaświadczeń o wyborze. 
3. Wręczenie przez Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  nowo wybranemu wójtowi 

zaświadczenia o wyborze. 
4. Złożenie ślubowania przez radnych. 
5. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany prowadzenia obrad. 
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Rytwiany. 
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
Przedstawiony porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. 
 
 
Pkt 7 
 
Następnie radny Senior Lech Kędzierski poprosił o wyłonienie komisji skrutacyjnej w celu 
przeprowadzenia  wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Gminy. 
Radni  jednogłośnie w głosowaniu jawnym  powołali komisję skrutacyjną w składzie: 
1/ Głowacki Stanisław 
2/ Mazanka Zofia 
3/ Pytko Jacek. 
Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji i wybrali na przewodniczącego komisji 
radnego Stanisława Głowackiego. 
 
 
Radny Senior Lech Kędzierski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Gminy. Zgłoszono następujących kandydatów:  
1/ Jerzego Gwizdowskiego   /zgłoszenia dokonał  radny Krzysztof Janik/ 
2/ Wiesława Składa               /zgłoszenia dokonał radny Michał Rajca/ 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie w wyborze 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
 
 
Komisja skrutacyjna po wyjaśnieniu sposobu głosowania przeprowadziła tajne głosowanie, 
sporządziła protokół , a następnie przewodniczący komisji Stanisław Głowacki  odczytał protokół  z 
przeprowadzonego  głosowania i ustalenia wyniku wyboru. Głosowało 15 radnych, ważnych 



głosów oddano 14, jeden głos oddano nieważny. 
Radny Gwizdowski Jerzy otrzymał 11 głosów "za",  radny Wiesław Skład otrzymał 3 głosy "za". 
Komisja stwierdziła, że na Przewodniczącego Rady Gminy Rytwiany został wybrany Jerzy 
Gwizdowski. 
 
Pkt 8 
 
Rady Senior Lech Kędzierski przekazał  prowadzenie obrad sesji Przewodniczącemu Rady Gminy 
Jerzemu Gwizdowskiemu. 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował  za wybór i powiedział, że jest 
świadomy odpowiedzialności jaką przyjął obejmując funkcję przewodniczącego. Chciałby stworzyć 
zespół do wspólnej pracy dla dobra Gminy, aby w naszej Gminie działo się coraz lepiej. 
 
 
 
Pkt 9 
 
Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Radna Irena Pogorzelska zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Janika, który wraził zgodę na 
kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
Komisja skrutacyjna po wyjaśnieniu sposobu głosowania przeprowadziła tajne głosowanie, 
sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania, a następnie  przewodniczący komisji 
Stanisław Głowacki odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania i wyniku wyboru 
Wiceprzewodniczącego. 
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, wszystkie głosy były ważne. Radny  Krzysztof Janik 
otrzymał 15 głosów "za". Komisja stwierdziła, że Krzysztof Janik został wybrany 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rytwiany. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Janik podziękował za wybór, wyraził nadzieję, że 
praca obecnej Rady będzie zgodna i owocna. 
 
Pkt  10 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski poprosił Wójta o złożenie ślubowania. Wójt 
Grzegorz Forkasiewicz odczytał  rotę  ślubowania „Obejmując urząd wójta gminy , uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy " i dodał „ tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Pkt 11 
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o planowanych terminach sesji w grudniu tj. 
11 grudnia i 30 grudnia. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gwizdowski  podziękował wszystkim za udział i zamknął 
obrady I sesji Rady Gminy Rytwiany. 
 
 
Prot. U. Marczewska 
kierownik USC                                                            Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                              Jerzy Gwizdowski 


