
                                   PROTOKÓŁ   Nr  I/2006
    z I Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 24 listopada           
               2006 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie.

Obrady rozpoczęto o godz. 10ºº , zakończono o godz. 12ºº .
Stan radnych  -  15 osób .
Uczestniczyło w obradach   -  15 osób .

Spoza Rady w sesji uczestniczyli:
1. Szymczak Jerzy  -  Wójt Gminy
2. Grabowska Małgorzata  -  Skarbnik Gminy
3. Krawczyk Łukasz  -  Kierownik Ref. Społeczno-Gospodarczego
4. Matuszewska Wanda  -  Kierownik  GOPS
5. Buczyńska Wanda  -  Kierownik USC

Ad. pkt. 1  
                 Zgodnie z obowiązującymi przepisami sesję otworzył Pan Roman Salak
- Przewodniczący Rady Gminy z poprzedniej kadencji, powitał zebranych
oraz poprosił seniora P. Witkowskiego Wiesława do prowadzenia obrad.
P. Witkowski Wiesław - radny -  otworzył pierwszą sesję,  złożył gratulację
wszystkim radnym,  stwierdził qworum przy którym może obradować i podejmować 
uchwały Rada Gminy.

Ad. pkt. 2
                 P. Wanda Buczyńska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
w Naruszewie wręczyła nowowybranym radnym zaświadczenia o wyborze
na radnego .

Ad. pkt. 3
                P. Waśko Włodzimierz - najmłodszy radny - odczytał rotę ślubowania
a następnie wyczytywani radni wypowiadali słowo "Ślubuję" .
Ślubowanie złożyło 15 radnych.

Ad. pkt. 4
                Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
P. Witkowski Wiesław - przewodniczący obrad -  proszę o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Rady Gminy.
P. Giziński Grzegorz - radny -  na stanowisko to proponuję P. Romana Salaka,
pełnił już tę funkcję , sprawdził się ,  sesję prowadził zawsze w sposób właściwy.
P. Witkowski  Wiesław - przewodniczący obrad - czy Pan Salak wyraża zgodę.
P. Salak Roman - radny - tak , wyrażam zgodę.
P. Witkowski Wiesław - przewodniczacy obrad - czy są jeszcze inne zgłoszenia.
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Jeśli nie ma, to zamykamy listę zgłoszeń kandydatów na Przewodniczacego Rady 
Gminy.  Teraz proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
P. Giziński Grzegorz - radny - proponuję radnych :  P. Nowickiego Zbigniewa, 
P.Kacperskiego Marka i P. Pielata Edwarda . 
P. Witkowski Wiesław - przewodniczący obrad - czy Panowie Radni zgłoszeni do 
komisji wzyrażają zgodę.
Pan Nowicki, Pan Kacperski i Pan Pielat wyrazili zgodę.
P. Witkowski Wiesław - przewodniczący obrad - czy są  inne propozycje. Jeśli nie 
ma, proszę o przegłosowanie. Kto jest za zgłoszonym składem komisji.
Rada Gminy jednogłośnie dokonała wyboru Komisji Skrutacyjnej.
P. Witkowski Wiesław - przewodniczący obrad -  Proszę Komisję Skrutacyjną 
o przeprowadzenie głosowania odnośnie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Kartki z nazwiskiem kandydata na przewodniczącego zostały ostemplowane 
pieczątką Rady Gminy. Komisja przeliczyła je, stwierdziła ich ważność.
Pan Nowicki Zbigniew - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej rozdał kartki 
wszystkim radnym oraz wyjaśnił zasadę głosowania. Głos z nazwiskiem 
nieskreślonym jest traktowany jako głos oddany za wyborem tego kandydata, zaś 
nazwisko skreślone jako głos przeciwko. Wszyscy radni wrzucili głosy do urny.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie , po którym odczytała 
protokół stwierdzając, że Pan Roman Salak otrzymał 15 głosów w wyniku czego 
jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy.
P. Salak Roman - podziękował za jednogłośny wybór, za zaufanie.
P. Wójt - złożył gratulacje nowowybranemu Przewodniczącemu, wręczył kwiaty.
P. Witkowski Wiesław - przewodniczący obrad - obecnie odczytam uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.
(Uchwała Nr I/1/2006 wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik
do protokołu)

Ad. pkt. 5
                P. Salak Roman - Przewodniczący Rady Gminy - następny punkt obrad
dotyczy wyboru  wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Osobiście proponuję na to
stanowisko Pana Pielata Edwarda. Czy wyraża Pan zgodę.
P. Pielat Edward - tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący Rady Gminy - proszę o zgłaszanie następnych kandydatów.
Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, proszę o wybór Komisji Skrutacyjnej. 
P. Giziński Grzegorz - radny -Do komisji proponuję Pana Nowickiego Zbigniewa,
Pana Kacperskiego Marka i Pana Napiórkowskiego Marka .
P. Przewodniczący Rady Gminy - Czy Panowie wyrażają zgodę.
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Pan Nowicki, Pan Kacperski, Pan Napiórkowski wyrazili zgodę na uczestnictwo
w Komisji Skrutacyjnej.
P. Przewodniczący Rady Gminy - Proszę Komisję o przeprowadzenie głosowania.
Kartki z nazwiskiem kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Gminy zostały 
ostemplowane pieczątką Rady Gminy, przeliczone przez komisję oraz rozdane 
radnym. Przewodniczący Komisji - P. Nowicki Zbigniew wyjaśnił zasadę 
głosowania. Głosowanie odbyło się w sposób tajny, wszyscy radni wrzucili głosy 
do urny. Po przeliczeniu kartek Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół stwierdzając, że Pan Pielat Edward otrzymał 15 głosów w wyniku czego 
został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
P. Salak Roman - obecnie odczytam uchwałę w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego . Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę.
(Uchwała Nr I/2/2006 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt. 6
                Wybór stałych komisji Rady Gminy.
P. Przewodniczacy Rady Gminy - będą trzy komisje :
1) Komisja Budżetu i Gospodarki
2) Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych
3) Komisja Rewizyjna
Przed sesją  wyłożony był wykaz komisji z możliwością wpisywania się jako członka 
do danej komisji. Widzę, że wszyscy radni zadeklarowali swoje uczestnictwo
w poszczególnych komisjach i tak :
w skład Komisji Budżetu i Gospodarki wchodzą :
- P. Nowicki Zbigniew
- P. Kacperski Marek
- P. Banasiak Jarosław
- P. Pielat Edward
- P. Bielski Zbigniew
w skład Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych wchodzą :
- P. Giziński Grzegorz
- P. Antczak Grzegorz
- P. Borowski Daniel
- P. Krawczewski Tadeusz
- P. Antczak  Tadeusz
w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą :
- P. Napiórkowski Marek
- P. Waśko Włodzimierz
- P. Witkowski Wiesław
- P. Szymański Józef
Obecnie proszę o wybór Przewodniczących poszczególnych komisji.
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P. Salak Roman - Przewodniczący Rady Gminy -  na Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Gospodarki proponuję Pana Nowickiego Zbigniewa,
na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych  Pana Gizińskiego 
Grzegorza ,  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Napiórkowskiego 
Marka. Czy Panowie wyrażają zgodę.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę.
Czy są inne propozycje.
P. Antczak Grzegorz - radny - popieram propozycję Pana Salaka, jako członek 
Komisji Oświaty uważam, że Pan Giziński jest bardzo dobrym kandydatem na
Przewodniczącego Komisji Oświaty.
P. Giziński Grzegorz - radny -dziękuję za zaufanie.
P. Salak Roman - Przewodniczący RG - może któryś z panów radnych chciałby
zmienić komisję , może zgłosić innych kandydatów na przewodniczących.
Jeśli nie ma innych propozycji, odczytam uchwałę w sprawie ustalenia składu 
osobowego i wyboru przewodniczących  stałych komisji Rady Gminy, oraz uchwałę 
w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Naruszewie.
Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwał.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła obie uchwały.
(Uchwała Nr I/3/2006   i    Uchwała Nr I/4/2006 stanowią załącznik do protokołu)

Ad. pkt. 7
                P. Wójt - chciałem złożyć propozycję diet dla Pana Przewodniczącego 
Rady  Gminy i radnych. Proponuję miesięczną zryczałtowaną dietę w wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady Gminy - 1200 zł.
- dla Wiceprzewodniczącego Rady     -  600 zł.
- dla Przewodniczącego stałych komisji - 400 zł.
- dla radnych nie pełniących funkcji w radzie gminy - 300 zł.
To nie jest wielkie obciążenie dla gminy, radni pracują dobrze, gminę stać na to.
P. Salak Roman - Przewodniczący RG  - czy któryś z radnych ma inne propozycje.
Jeśli nie ma, odczytam uchwałę w sprawie zryczałtowanych diet przysługujących 
radnym. Czy są pytania , jeśli nie ma,  proszę o przegłosowanie. 
Kto jest za przyjęciem uchwały. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
(Uchwała Nr I/5/2006 stanowi załącznik do protokołu)

Ad. pkt. 8 
                P. Wójt -Gratuluję Państwu wyboru na radnych. Myślę, że współpraca 
będzie nam  układać się  właściwie, a atmosfera pracy będzie twórcza.
Z  zadań  inwestycyjnych - chcę powiedzieć, że do końca roku będziemy starać się 
wykonać wszystkie zaplanowane na ten rok  inwestycje.
Sesja budżetowa planowana jest na koniec roku kalendarzowego.
W chwili obecnej opracowywany jest projekt budżetu.
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Z uwagi na brak wniosków i zapytań oraz wyczerpaniu porządku obrad 
Pan Roman Salak - Przewodniczący Rady Gminy w Naruszewie podziękował 
radnym za udział w sesji i zamknął obrady I Sesji Rady Gminy.

Protokołowała:
T. Kwiatkowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                      Roman  Salak                  
                                                                                        
                                                                             
                                                                                         

 

              
            


