Protokół Nr I/2018
z obrad I sesji ósmej kadencji Rady Gminy Zębowice
odbytej dnia 21 listopada 2018 roku
w godz. 11:00 do godz. 12:40
I w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice odbyła się w Sali Domu Spotkań w Zębowicach.
Obrady otworzyła zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym najstarsza wiekiem radna
Dorota Wons.
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, pan Wójt, sołtysi, pracownicy urzędu oraz
zaproszeni goście – zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Zębowicach.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Stwierdzenie kworum.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego(ych) Rady.
8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Zębowice i złożenie przez niego
ślubowania.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Przebieg obrad:
Ad.1
Prowadząca powitała wszystkich radnych, Wójta gminy, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości.
Następnie odczytała porządek obrad sesji, który był przygotowany przez Komisarza Wyborczego
w Opolu III zwołującego sesję.
Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Prowadząca obrady Pani Dorota Wons poprosiła obecnego na sesji Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Zębowicach Pana Henryka Sawczuka o wręczenie wszystkim radnym zaświadczeń
o wyborze na radnego Rady Gminy Zębowice.
Wszystkim radnym zostały wręczone powyższe zaświadczenia.
Ad.3
Prowadząca obrady Radna Senior wyjaśniła, że ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że wszyscy
powstaną i zostanie odczytana przez nią rota ślubowania określona w ustawie o samorządzie gminnym,
a następnie wywołani radni przez najmłodszą radną Panią Lindę Swoboda wypowiedzą słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie odczytała rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, Ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
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Najmłodsza wiekiem radna Pani Linda Swoboda kolejno wyczytywała kolejno radnych. Radni po
wyczytaniu swego nazwiska wypowiadali słowa ”Ślubuję”. Po słowie ślubuję, każdy radny dodatkowo
wypowiedział formułę ”Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 4
Prowadząca obrady stwierdziła, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych i zgodnie z listą
obecności obecnych jest 15 radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych
rozstrzygnięć.
Ad.5
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej
Zgłoszono następujących kandydatów: Aleksandra Wierszak, Leon Psyk i Damian Katzy.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Przystąpiono do głosowania za podanym składem komisji.
„Za” w/w składem Komisji Skrutacyjnej jednogłośnie opowiedzieli się wszyscy radni.
Prowadząca obrady stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna została powołana.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w następującym składzie :
Przewodniczący – Leon Psyk,
Członek – Damian Katzy,
Członek – Aleksandra Wierszak.
Ad.6
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radna Dorota Wons zgłosiła kandydaturę Pana Damiana Ledwiga uzasadniając to tym, że jest młodym,
aczkolwiek doświadczonym samorządowcem. Od 2002 r. jest radnym rady Gminy Zębowice, przez
ostatnią kadencję był Wiceprzewodniczącym. Ponadto jest aktywnym działaczem OSP w Radawiu, jak
również członkiem Gminnego Zarządu OSP, aktywnie współpracuje z Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi
Radawie i Zębowice, Radą Sołecką, Radą Parafialną oraz Kołem DFK. Jego zaangażowanie
w organizowanie różnych imprez na terenie swojej wioski, jak również gminy spotyka się z uznaniem
mieszkańców. Jego działania są doceniane.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Gabriela Buczek, zaproponowała kandydaturę radnego Krzysztofa Magnesa. W tym miejscu
pożegnała się jako Przewodnicząca Rady Gminy Zębowice, które to stanowisko piastowała przez 16 lat,
do 16 listopada 2018 r. podziękowała wszystkim za współpracę, jednocześnie wskazując w/w kandydata
na przewodniczącego Rady Gminy, żeby teraz to był ktoś z rejonu Kadłuba Wolnego. Motywowała
kandydaturę radnego Krzysztofa Magnesa tym, iż przez 12 lat przewodniczącym Rady Gminy był radny
z sołectwa Radawie, następnie przez 16 lat był radny z sołectwa Zębowice. Chciałaby, aby teraz
przewodniczącym była osoba z terenu Kadłuba Wolnego. Jest 10 nowych, młodych radnych, nowe
spojrzenia, dlatego zaproponowała młodego energicznego radnego. Jednocześnie pogratulowała
wszystkim nowo wybranym radnym. Dodała, aby nowo wybrany radny na przewodniczącego Rady
Gminy był obiektywny i patrzył na wszystko, a działania, które będą podejmowane obejmowały
mieszkańców całej gminy Zębowice.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
W związku z powyższym zamknięto listę kandydatów.
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Następnie poproszono Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i ogłoszono
10 - minutową przerwę.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Radni przystąpili do głosowania, kolejno
wyczytywani podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna wyjęła karty z urny i przystąpiła do liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania tajnego z wyboru
przewodniczącego rady Gminy Zębowice. Protokół stanowi załącznik do protokołu.
W oparciu o powyższy protokół:
- głosowało 15 radnych,
- głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych – 0, wstrzymało się – 0,
gdzie radny Damian Ledwig uzyskał 10 głosów, a radny Krzysztof Magnes głosów 5.
W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy Zębowice został radny Damian Ledwig,
Prowadząca obrady radna Dorota Wons odczytała uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Zębowice.
W związku z wyborem przewodniczącego rady Gminy Zębowice radna senior Dorota Wons złożyła
gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu i przekazała dalsze prowadzenie sesji Panu Damianowi
Ledwig, który podziękował za wybór i zaufanie.
Ad.7
Przewodniczący Damian Ledwig poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Radna Linda Swoboda zgłosiła kandydaturę Jacka Respondka. Uzasadniła to tym, że radny jest młody,
wykształcony, od urodzenia mieszkaniec Zębowic i związany z naszą gminą. Zapewne będzie godnie
reprezentować radnych i jak wszyscy chce się angażować w życie społeczne gminy.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Gabriela Buczek podtrzymała kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady pana Krzysztofa
Magnesa mieszkańca Kadłuba Wolnego.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Damian Ledwig zamknął listę kandydatów.
Następnie poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie
głosowania.
Radca Prawny – zgłosił uwagę odnośnie wyboru wiceprzewodniczącego, wskazał, że statutowo
przewidziane są funkcje 2 wiceprzewodniczących, dlatego radni są zobowiązani przed głosowaniem
określić ilu ma być wiceprzewodniczących w obecnej kadencji. Jest to kwestia otwarta, aczkolwiek musi
być wcześniej rozstrzygnięta. Od tego będzie zależało głosowanie na wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący Rady Gmin poddał pod głosowanie wniosek o wybór jednego Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Zębowice.
Wyniki imienne:
ZA (10): Dragon Marcin, Katzy Damian, Ledwig Damian, Loch Łukasz, Psyk Leon, Respondek Jacek,
Sikora Sebastian, Swoboda Linda, Sykoś Agnieszka, Wons Dorota.
PRZECIW (5): Buczek Gabriela, Janczyk Justyna, Magnes Krzysztof, Wierszak Aleksandra, Zacha
Karina.
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Zgodnie z głosowaniem (10 za) zostanie wybrany jeden wiceprzewodniczący Rady Gminy Zębowice.
Ogłoszono 10 - minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował o sposobie głosowania.
Na karcie wybieramy tylko jednego wiceprzewodniczącego. Głosujemy, stawiając znak X w kratce przy
jednym wybranym nazwisku.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Radni przystąpili do głosowania, kolejno
wyczytywani podchodzili i wrzucali do urny karty do głosowania.
Następnie Komisja Skrutacyjna wyjęła karty z urny i przystąpiła do liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania tajnego z wyboru
wiceprzewodniczącego rady Gminy Zębowice. Protokół stanowi załącznik do protokołu.
W oparciu o powyższy protokół:
- głosowało 15 radnych,
- głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych – 0, wstrzymało się – 0,
gdzie radny Jacek Respondek uzyskał 10 głosów, a radny Krzysztof Magnes głosów 5.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zębowice został radny Jacek
Respondek.
Przewodniczący odczytał uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Zębowice.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Respondek podziękował radnym za oddane głosy.
Ad.8
Następnie Przewodniczący Rady Damian Ledwig poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej pana Henryka Sawczuka o wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Zębowice.
Po wręczeniu zaświadczenia pan Wójt złożył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Zębowice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy
Zębowice. Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad.9
Na zakończenie pan Wójt życzył wszystkim radnym owocnej współpracy wraz wybranym
Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Dodał, że na następnej sesji będą wybierani
przewodniczący poszczególnych komisji. Jednocześnie postulował, żeby zagadnienia zapisane
w ustawie o samorządzie gminnym przestrzegać i respektować.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Zębowice zamknął I sesję VIII
kadencji Rady Gminy Zębowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Damian Ledwig
Protokołowała
Monika Nowak
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