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                                                       Protokół nr I/14 

                                                     z  posiedzenia Rady Gminy Wólka 

                                                     z   dnia 01 grudnia 2014 roku. 

 

Obecni na posiedzeniu radni wg listy obecności. 

Na stan 15 obecnych było 15. 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: 

Pani Magdalena Zaborek -Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, 

Pan Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka ,Przewodniczący Rady Gminy 

 oraz sołtysi z terenu gminy. 

 

                                                   Porządek posiedzenia : 

1) Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez 

Przewodniczącą Gminnej  Komisji Wyborczej. 

2) Ślubowanie nowo wybranych Radnych. 

3) Ślubowanie Wójta. 

4) Wybór przewodniczącego Rady Gminy i  

wiceprzewodniczącego. 

5) Zamknięcie obrad. 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała Sekretarz Gminy Pani Ewa Flis witając wszystkich 

 zebranych. Następnie odegrany został Mazurek Dąbrowskiego. 

Ad.1. Przewodnicząca  Gminnej Komisji Wyborczej Pani Magdalena Zaborek wręczyła 

radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 

Następnie przewodnictwo obrad przejął najstarszy wiekiem radny Pan Józef Madoń , który  

powitał wszystkich zebranych, jednocześnie dziękując za powierzenie tak zaszczytnej funkcji 

jak prowadzenie I sesji. Dodał ,że dołoży wszelkich starań ,aby sesja przebiegała sprawnie i 

zgodnie z prawem. 

Ad.2. Ślubowanie złożyli wszyscy radni, obejmując  tym samym  mandat radnego Rady 

Gminy Wólka.  Pan Józef Madoń wyraził przekonanie że jako radni będą dbali o rozwój 

gminy i podejmowali jak najlepsze decyzje. Wójt Pan Edwin Gortat  wraz z gratulacjami  

wręczył wszystkim radnym symboliczny kwiatek. 

Ad.3. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Magdalena Zaborek 

wręczyła Wójtowi Panu Edwinowi Gortatowi zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy 

Wólka. Wójt Pan Edwin Gortat złożył ślubowanie i podpisał akt ślubowanie ( zał.do 

protokołu). W  imieniu radnych i swoim własnym Pan Jozef Madoń wręczył Wójtowi  

wiązankę kwiatów i  złożył gratulacje z tak znakomitego wyniku wyborczego . Wyraził 

nadzieję ,że współpraca pomiędzy Radą Gminy a Wójtem będzie układała się dobrze a  o 

obecnej kadencji będzie można powiedzieć ,że była tak  udana jak poprzednia. Następnie głos 

zabrał Wójt Pan Edwin Gortat dziękując za wybór na stanowisko Wójta .Dodał ,że uzyskał 

drugi najlepszy wynik w województwie. Podziękował za zaufanie ,złożył zapewnienie ,że nie 

będzie szczędził sił i umiejętności oraz z pełnym zaangażowaniem pracować będzie dla 

dalszego rozwoju gminy i jej mieszkańców. 

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy.  

Kandydatów  na przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem zgłosili ; Radna Edyta 

Dobek  Pana Józefa Madonia. ( wyraził zgodę) 
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Uzasadniając zgłoszoną kandydaturę powiedziała  ,że w poprzedniej kadencji 
współpracowała z radnym Madoniem, który  w swojej pracy wykazał się dużym 
profesjonalizmem.  Jest doświadczonym działaczem, wrażliwym na potrzeby społeczności 
wiejskiej.  W mijającej kadencji wiele  zrobił na rzecz gminy i swoich wyborców . Swoim 
doświadczeniem i będzie służył się i  dzielił z  nowo wybranymi radnymi.  Aktywność społeczna była i 
jest sensem jego życia.                                                                                                                 
Kandydaturę Radnego Krzysztofa Kozieła zgłosiła  Radna Udrycka Magdalena. 

Uzasadniając kandydaturę powiedziała ,że Pan Kozieł jest człowiekiem młodym 

,wykształconym, legitymującym  się dużym doświadczeniem zawodowym na stanowiskach 

kierowniczych. Podkreśliła ,że jest osobą bardzo aktywną zarówno  społecznie jak i 

.zawodowo . Prowadzi Caritas i od 16 lat jest we Wspólnocie Kościoła Domowego  „Światło i 

Życie” Bardzo aktywny działacz polityczny, kandydat  na europosła do Parlamentu 

Europejskiego. Od siebie dodała ,że jest ,to  bardzo dobry człowiek prawdomówny i spełnia 

wszystkie warunki do pełnienie tak zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady. Odniosła się 

do rekomendacji zgłoszonej przez radną Dobek zwracając się bezpośredni do radnego 

Madonia , Powiedziała ,że oczekuje od tak doświadczonego działacza ,że podzieli się wiedzą 

z radnymi podejmującymi prace w Radzie pierwszy raz. Zwróciła uwagę na fakt ,że z 

poprzedniej Rady pozostało tylko 2 radnych co świadczy o tym ,że wyborcy  postawili na 

zmiany. Zdaniem radnej Udryckiej mieszkańcy oczekują również zmiany na stanowisku  

Przewodniczącego. Zwróciła się do radnych o rozważenie wszystkich „za” i „przeciw” , 

apelowała ,żeby radni  nie kierowali  się   żadnymi układami politycznymi ,sugestiami tylko 

podjęli  właściwą decyzję zgodną z własnym sumieniem. .    

Po zamknięciu listy kandydatów , Przewodniczący obrad Pan Józef Madoń  prosił o 

zgłaszanie kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej. 

Do Komisji  Skrutacyjnej zgłosili się następujący kandydaci: Radna Udrycka Magdalena 

,Radna Sajdak Dorota i Radny Zatorski Marek; 

 Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie.  

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się , na Przewodniczącą Komisji wybrano Radną 

Udrycką Magdalenę . 

Przed głosowaniem  radca prawny Pan  Krzysztof Sech wyjaśnił zasady głosowania . 

Kandydaci na funkcje przewodniczącego Rady Gminy dokonali autoprezentacji.. Radny 

Kozieł Krzysztof powiedział ,że do rekomendacji Radnej Udryckiej w zasadzie nic więcej nie 

może dodać. 

Natomiast Radny Madoń Józef przedstawił przebieg swojej  pracy zawodowej  oraz 

całokształt działalności jako działacza samorządowego. 

                      Następnie Komisja rozdała karty do głosowania i nastąpiło tajne  głosowanie 

Komisja przystąpiła do liczenia głosów a Przewodniczący obrad  Pan  radny Józef Madoń 

ogłosił przerwę. 

Kiedy Komisja Skrutacyjna zakończyła pracę jej Przewodnicząca Pani  Magdalena Udrycka 

odczytała protokół z głosowania  ( załącznik do protokołu.)                                                                  

W wyniku tajnego głosowania 9 głosami za, Przewodniczącym Rady Gminy Wólka wybrany 

został Pan Józef Madoń. Radny Koził Krzysztof otrzymał 4 głosy. 

Następnie został odczytany projekt uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady 

Gminy Wólka. 

Uchwała nr I/1/14  przyjęta została jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń podziękował za wybór i zobowiązał się 

pracować rzetelnie – zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców. 

Realizując  przyjęty porządek obrad  prosił o zgłaszanie kandydatów   na 

wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
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Na wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę zgłosili radni :Radna Dobek Edyta zgłosiła 

kandydaturę radnego Kozieła Krzysztofa  ( nie wyraził zgody na kandydowanie),oraz 

Radny Zatorski Marek kandydaturę Radnego Korneta Michała ( wyraził zgodę) 

Przewodniczący Rady zwrócił się  do radnych z zapytaniem czy Komisja Skrutacyjna w 

obecnym składzie  może przeprowadzić wybory wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radni 

wyrazili zgodę i Komisja przystąpiła do pracy. Komisja przygotowała i  rozdała karty do 

głosowania i nastąpiło tajne  głosowanie. Po zakończeniu pracy przez Komisję  Skrutacyjną 

jej Przewodnicząca Pani  Magdalena Udrycka odczytała protokół z głosowania  ( załącznik     

do protokołu.)                                                                                                                                             

W wyniku tajnego głosowania 14 głosami za, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Wólka 

wybrany został Pan Michał Kornet . 

Następnie został odczytany projekt uchwały stwierdzający wybór Wiceprzewodniczącego 

Rady. Uchwała nr I/2/14  przyjęta została jednogłośnie 

Przewodniczący Rady zaprosił Radnego  Michała Korneta za stół prezydialny, który 

podziękował za wybór  i zaufanie jakim obdarzyli go  radni powierzając funkcję 

wiceprzewodniczącego Rady.  Wyraził nadzieję na dobrą współpracę zarówno z Wójtem jak i 

też wszystkimi radnymi. 

.                Przewodniczący Rady poinformował o konieczności  składania oświadczeń 

majątkowych, w terminie d 30 dni od dnia złożenia ślubowania. 

Ad.5. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Józef Madoń podziękował 

wszystkim za przybycie  i udział w dyskusji zamykając I sesję Rady Gminy Wólka. 

 

 

  Protokołowała                                                                                          Przewodniczący                                        

Wiesława Jakimiak                                                                                       Rady Gminy                                                   

                                                                                                                   Józef Madoń 

 

 

 

 

 

 

 

 


