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-projekt- 

PROTOKÓŁ NR I/2018 

Sesji Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 19 listopada  2018 roku 

 

I Sesję Rady Gminy otworzyła o godz.9.00  radna seniorka  - p. Elżbieta Regulska. 

Obecni na Sali obrad: 

radni wg listy obecności, 

sołtysi wg listy obecności. 

Wójt Gminy – Ryszard Pacholik 

Sekretarz Gminy- Maria Wilk 

Zastępca Wójta - Piotr Kopeć 

Skarbnik Gminy – Maria Prodeus 

Radca Prawny – Monika Pacholska 

 

Ad.1. 

Radna seniorka-Elżbieta Regulska przywitała radnych i przybyłych gości.  

Radna seniorka-Elżbieta Regulska : Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy o samorządzie 

gminnym  otwieram I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Kobierzyce  na kadencję  2018- 

2023 .  

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego we Wrocławiu  z dnia 07.11.2018 r. 

przedstawiam  Państwu porządek obrad. 

1) Otwarcie sesji. 

2) Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. 

3) Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych . 

4) Wybór Przewodniczącego Rady . 

5) Wręczenie nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenia o wyborze. 

6)  Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta. 

7) Zakończenie obrad. 
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Ad.2. 

Radna seniorka-Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej 

Zbigniewa Dobrzańskiego  o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 

Wręczenie zaświadczeń. 

Radna seniorka-Elżbieta Regulska: Dziękuję Zbigniewowi Dobrzańskiemu 

Przewodniczącemu  Gminnej Komisji Wyborczej za wręczenie zaświadczeń o wyborze na 

radnych.  

Ad.3. 

Radna seniorka-Elżbieta Regulska: Przechodzimy do złożenia ślubowania radnych 

elektów. Zostanie odczytany tekst ślubowania, a następnie w kolejności alfabetycznej zostaną 

odczytane nazwiska radnych –elektów, którzy wstając wypowiedzą słowo „ślubuję”. Po tym 

słowie można dodać słowa „tak mi dopomóż Bóg”. 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców." 

Ślubowanie radnych. 

 

Ad.4. 

Powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnych wyborów Przewodniczącego 

Rady Gminy Kobierzyce w składzie: 

1. Krzysztof Kmiecik-przewodniczący 

2. Apolonia Kasprzyk-Czepielinda – sekretarz 

3. Adam Raś – członek 

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy – radny Czesław Stadnik zgłosił 

kandydaturę Elżbiety Regulskiej – wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kmiecik odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej  z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  /załącznik nr 1/. Zgodnie z 

przeprowadzonym głosowaniem, Przewodniczącą Rady Gminy została Elżbieta Regulska 

uzyskując wynik  14 głosów „za” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Szanowni Państwo radni zanim 

podziękuje  Wam za wybór i okazane mi zaufanie, cofnę  się do miejsca w którym jestem  

teraz i byłam  4 lata temu. Kiedy obejmowałam funkcję Przewodniczącej Rady Gminy w  

poprzedniej kadencji nie ukrywam że miałam obawy czy sobie poradzę. Nie chodziło o pracę 
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w radzie  ale zdawałam sobie sprawę że brak mi było doświadczenia. Po czterech latach 

ciężkiej pracy  i mojemu  dużemu  zaangażowaniu , dzisiaj będąc w tym samym miejscu 

mogę powiedzieć że  już takich obaw nie mam , ponieważ moje doświadczenie jest dużo 

większe. Na to doświadczenie złożyło się wiele czynników między innymi : dobra współpraca 

i wsparcie całej rady, organu wykonawczego ,  pracowników urzędu gminy,  kierowników i 

pracowników  jednostek , sołtysów i samych mieszkańców.   

Wtedy też zwróciłam się do państwa radnych z prośbą  o merytoryczną i konstruktywną 

współpracę oraz o  aktywny udział w pracach rady i komisji. 

Proszę państwa myślę że tak było, a świadczyć o tym mogą  wyniki wyborów i ogromne 

poparcie  jakie otrzymaliśmy wszyscy  od naszych wyborców.  Zostało zrealizowanych  wiele 

działań  dla poprawy  warunków życia mieszkańców naszej gminy.  

Z tego miejsca składam  osobiście serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Bielan 

Wrocławskich , tym co na mnie głosowali i tym którzy nie mogli głosować  ale zawsze  mnie 

wspierają we wszystkich  działaniach. Gdyby nie ich poparcie nie byłoby mnie teraz tutaj. To 

jest dla mnie bardzo cenne.  Zdaję sobie sprawę że  80 % poparcie  jakie otrzymałam 

zobowiązuje, dlatego  nadal  będę pracować z pełnym zaangażowaniem i tak jak 

powiedziałam podczas ślubowania  mandat radnego sprawować  uczciwie, rzetelnie i godnie 

reprezentować radę na zewnątrz oraz kontynuować  realizację zaplanowanych przedsięwzięć.  

Koleżanki i koledzy radni składam  serdeczne podziękowanie  za to że  kolejny raz, 

obdarzyliście mnie zaufaniem  i  ponownie zostałam przez Was  wybraną   na przewodniczącą 

rady gminy na  kolejną  kadencję.  Ze swojej strony obiecuję że dołożę wszelkich starań aby 

nasza współpraca była dobra i owocna. Dziękuję. 

   

Rada Gminy Kobierzyce podjęła  

 

uchwałę nr I/1/2018 w sprawie  wyboru Przewodniczącego  

Rady Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.5. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Proszę Przewodniczącego Gminnej 

Komisji Wyborczej Zbigniewa Winiarskiego o wręczenie zaświadczenia o wyborze  Ryszarda 

Pacholika  na  Wójta Gminy Kobierzyce.  

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Zbigniew Dobrzański wręczył zaświadczenie o 

wyborze Ryszarda Pacholika  na  Wójta Gminy Kobierzyce. 

 

Ad.6. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska odczytała tekst 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."  

Wójt Gminy elekt – Ryszard Pacholik: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 
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Wójt Gminy – Ryszard Pacholik: Proszę państwa, to moja szósta, niepełna kadencja 

trudnej, odpowiedzialnej pracy na rzecz mieszkańców, na rzecz naszych wyborców. Przede 

wszystkim chciałbym państwu radnym pogratulować wyboru. Ten wynik, który uzyskaliśmy 

wspólnie razem bo wspieraliśmy się, wprowadziliśmy po raz pierwszy w historii gminy 14 

radnych do Rady Gminy. To jest dowód wielkiego uznania tego, co państwo zrobiliście 

wszyscy razem dla naszej społeczności lokalnej. Dziękuję wam, dziękuję również 

mieszkańcom za mój wybór – 87,73%  to dobry wynik , w niektórych okręgach prawie 90 %. 

Bardzo gorąco dziękuję  wszystkim mieszkańcom naszej gminy za ten wybór. Ślubowałem i 

nadal będę działał na rzecz mieszkańców naszej gminy, dla dobra nas wszystkich. Wielkie 

zaufanie, którego nie możemy zaprzepaścić, musimy dalej działać dla dobra tej gminy. 

Wspólnie będziemy realizować zadania. Budżet rośnie, oczekiwania mieszkańców też rosną. 

/…/. Jeszcze raz dziękuję. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Porządek obrad zaproponowany przez 

Komisarza Wyborczego został wyczerpany. Zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku w 

następujący sposób: 

 

7. Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rady Gminy Kobierzyce 

w kadencji 2018-2023 ze wskazaniem przewodniczących poszczególnych komisji: 

- Komisji Rewizyjnej. 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

- Komisji Użyteczności Publicznej. 

- Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.       

 - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 

Kobierzyce do podpisywania delegacji Przewodniczącemu Rady Gminy Kobierzyce. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Zapytania radnych i sołtysów. 

12. Wnioski i sprawy różne. 

13. Komunikaty Przewodniczącego. 

14. Zakończenie obrad.                                                                 

 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za”  przyjęła autopoprawkę do porządku obrad Przewodniczącej Rady Gminy. 
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Ad.7. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska: Członkowie wcześniej powołanej 

Komisji Skrutacyjnej wyrażają wolę pracy w celu przeprowadzenia tajnych wyborów 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – radny Czesław Stadnik 

zgłosił kandydaturę Henryka Łoposzko – wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Komisja Skrutacyjna w składzie  

1. Krzysztof Kmiecik-przewodniczący 

2. Apolonia Kasprzyk-Czepielinda – sekretarz 

3. Adam Raś – członek 

przeprowadziła głosowanie tajne. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Kmiecik odczytał protokół Komisji 

Skrutacyjnej  z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  /załącznik nr 2/. Zgodnie z 

przeprowadzonym głosowaniem, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Henryk 

Łoposzko uzyskując wynik  14 głosów „za” przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. 

Rada Gminy Kobierzyce podjęła  

 

uchwałę nr I/2/2018 w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego 

 Rady Gminy Kobierzyce. 

Ad.8. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr I/3/2018 w sprawie powołania i wyboru członków stałych Komisji Rady Gminy 

Kobierzyce. 

Ad.9. 

Rada Gminy Kobierzyce w obecności 15 radnych  z 15 członków ustawowego składu Rady, 

15 głosami „za” podjęła uchwałę 

 

nr I/4/2018 w sprawie  wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce do 

dokonywania czynności w poleceniu wyjazdu służbowego w stosunku do 
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Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce. 

Ad.10. 

Brak. 

 

Ad.11. 

Brak. 

 

Ad.12. 

Zastępca Wójta Piotr Kopeć zaprosił radnych na spotkanie, które jest zaplanowane na 21 

listopada 2018 r. godz. 18.30 w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w sprawie rozwiązań 

ekologicznych. 

 

Ad.13. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska poinformowała radnych o obowiązku 

złożenia pierwszych oświadczeń majątkowych oraz o terminie kolejnej sesji Rady Gminy - 

29.11.2018 r. godz. 9.00. Do 7 grudnia proszę przewodniczących komisji o przygotowanie 

planów pracy na rok 2019. 

 

Ad.14. 

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska : Zamykam  I  Sesję Rady Gminy. 

 

Liczba załączników: 2 

Zakończenie sesji - godz. 10:25. 

 

 

Protokołowała:                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy:  

Kamila Izraelska                                                                                   Elżbieta Regulska 

 

 

 

 

 


