P R O T O K Ó Ł Nr I/10
z obrad I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie
odbytej w dniu 2 grudnia 2010r.
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
( w godz. 1020-1145)
Ustawy skład rady – 15 radnych
W obradach uczestniczyli :
- radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu (93,3%)
oraz
P. Danuta Krykowska – przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,
P. Jerzy Garucki – Wójt Gminy,
P. Bożena Bartoszewska – Skarbnik Gminy.
Proponowany porządek obrad sesji :
1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
2.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
3.Ślubowanie radnych
4.Ustalenie porządku obrad.
5.Wybór przewodniczącego Rady Gminy w Platerowie:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja ( wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania ( tajnego),
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
6.Przyjęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7.WybórWiceprzewodniczącego Rady Gminy
a)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
b)powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)prezentacja ( wystąpienia) kandydatów,
d)przeprowadzenie głosowania ( tajnego),
e)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad. p. 1

P. Danuta Krykowska przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w imieniu GKW
pogratulowała radnym wyboru, zaufania wyborców. Podkreśliła pracę dla dobra rozwoju
gminy i społeczności lokalnej. Złożyła okolicznościowe życzenia wytrwałości,
zaangażowania i pomyślności.
Wręczyła zaświadczenia stwierdzające wybór radnych Rady Gminy Platerów w wyborach ,
które odbyły się w dniu 21 listopada 2010r.
Do gratulacji wybranym radnym dołączył się Wójt Gminy P. Jerzy Garucki.
Ad. p. 2
Obrady I sesji nowo wybranej Rady Gminy kadencji 2010 – 2014 otworzył
P. Kazimierz Kinowski– senior radnych.
Powitał on przybyłych radnych oraz przedstawicieli Urzędu gminy. Wyjaśnił, ze I sesję Rady
Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zwołał Przewodniczący Rady Gminy
poprzedniej kadencji P. Dariusz Kazun, zachowując termin zwołania sesji po ogłoszeniu
przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw zbiorczych wyników wyborów na
obszarze kraju. Wyniki zostały opublikowane w dniu 25 listopada br. w Dzienniku Ustaw Nr
222, poz. 1454.
Na podstawie listy obecności radny senior stwierdził uczestnictwo 93,3% wybranych
radnych w obradach sesji. (prawomocność obrad)
Ad. p. 3
Radny senior poinformował, że złożenie ślubowania przez radnych zgodnie z ustawą
jest bezwzględnym warunkiem umożliwiającym radnemu przystąpienie do wykonywania
uprawnień wynikających z mandatu radnego.
Przewodniczący obrad sesji zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Gminnej Komisji
Wyborczej P. Danuty Krykowskiej o odczytanie z listy obecności radnych, którzy po
odczytaniu treści ślubowania złożą je.
Poproszono wszystkich o powstanie.
Treść ślubowania, stanowiąca załącznik do protokółu odczytała P. Danuta Krykowska.
Następnie w kolejności alfabetycznej wywoływała radnych. (14 radnych)
Wywołani radni potwierdzili treść ślubowania słowem “ślubuję” .
Przewodniczący senior zwrócił się z prośbą do nowo zaprzysiężonych radnych o
przedstawienie się, co w kolejności zostało uczynione.
Ad. p. 4
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad I sesji RG.
Radni jednogłośnie 14 głosami “za” wypowiedzieli się za przyjęciem zaproponowanego
porządku obrad.
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Ad. p. 5
Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do przeprowadzenie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
Poproszono o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
P. Klimaszewski Franciszek zgłosił kandydaturę P. Kazun Dariusza (kandydat wyraził
zgodę).
P. Warczyk Irena zgłosiła kandydaturę P. Iwaniuk Lucjana (kandydat nie wyraził zgody).
Innych propozycji nie zgłoszono.
Zgłaszający kandydatury krótko uzasadnili dlaczego zgłaszają właśnie danego radnego.
W związku z brakiem innych zgłoszeń przewodniczący obrad zamknął listę zgłoszeń i
poprosił o zgłoszenia kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
P. Kazun D zgłosił P. Klimaszewskiego Franciszka
P. Michalak L zgłosił kandydaturę P. Andrzeja Lewczuka
P. Klimaszewski Franciszek zgłosił P. Warczyk Irenę.
Innych zgłoszeń nie było.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Skład 3 osobowej komisji skrutacyjnej został zatwierdzono jednomyślnym
głosowaniem – 14 glosami „za”.
Powołana Komisja Skrutacyjna po ukonstytuowaniu się udała się do pracy w celu
przeprowadzenia głosowania.
Przewodniczący poprosił zgłoszonego kandydata na przewodniczącego RG o przedstawienie
się.
P. Kazun Dariusz –przez 3 kadencję był radnym, w tym dwa razy Przewodniczącym RG.
Podkreślił, że rada w gminie powinna być nie upolityczniona, a wręcz uspołeczniona. Funkcja
przewodniczącego to funkcja współpracy i pośrednictwa, przekazu informacji między
Wójtem, a radnymi. Podkreślił, że jego współpraca z Wójtem i urzędem zawsze układała się
bardzo dobrze, nawet jak nie był radnym współpracował z władzami gminy, czego
dowodem jest herb gminy którego jest autorem. Wyjaśnił, że fotel przewodniczącego nie
traktuje jako fotel władzy, wręcz przeciwnie uważa, że jest tylko pierwszym wśród równych.
Jeżeli zostanie wybrany będzie to dla niego wyraz przekonania, że swoje obowiązki w
minionej kadencji wykonywał należycie.
W związku z tym, że zgłoszono tylko jednego kandydata na Przewodniczącego RG
głosowanie przyjęło formę referendum. Po przygotowaniu kart do głosowania
przewodniczący KS P. Klimaszewski Franciszek przedstawił zasady głosowania – za głos
ważny uznaje się postawienie znaku “x” przy „TAK” bądź „NIE” w kratce z prawej strony
zgłoszonego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak „x” w więcej niż
jednej kratce , głos taki uważa się za nieważny.
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Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania.
Po przeprowadzeniu głosowania, policzeniu głosów, sporządzeniu protokółu z głosowania
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Franciszek Klimaszewski odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej którym odnotowano maksymalną ilość głosów – 14, za wyborem p. Kazun
Dariusza na przewodniczącego RG. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z głosami został
przekazany przewodniczącemu obrad.
Przewodniczący KS pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu RG. Do gratulacji
dołączył się także przewodniczący obrad, radny senior.
Nowo wybrany przewodniczący Rady Gminy P. Dariusz Kazun podziękował za zaufanie
którym został po raz kolejny obdarzony. Podkreślił, że będzie się starał z powierzonych mu
obowiązków wywiązywać bardzo dobrze i postara się utrwalać sprawdzone dobre działania a
także wdrażać nowe.
Uchwałę Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzającą
wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy odczytał P. Kazimierz
Kinowski. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.
Ad. p. 6
Radny senior przekazał prowadzenie sesji nowo wybranemu przewodniczącemu P.
Dariuszowi Kazunowi, który zajął miejsce za stołem prezydialnym i przejął przewodnictwo
obradom sesji, kontynuując uchwalony porządek obrad.
Ad. p. 7
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
Kolejno przyjęto zgłoszenia kandydatów :
P. Szaniawski Marek zgłosił kandydaturę P. Wiktora Baranowa (wyraził zgodę).
P. Baranow Wiktor zgłosił kandydaturę P. Iwaniuk Lucjana (wyraził zgodę)
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń zamknięto listę zgłoszeń.
Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o powołanie wcześniej powołanej komisji skrutacyjnej
do przeprowadzania wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady. Kandydaci wyrazili zgodę na
pracę w komisji.
Przeprowadzono głosowanie. Radni jednogłośnie 14 glosami „za” wypowiedzieli się za
powołanym składem KS.
Zwrócono się do kandydatów o zabranie głosu.
P. Baranow Wiktor – lat 62, emeryt. Podkreślił, ze praca w radzie jest służbą dla
społeczności. Radny powinien pracować dla wspólnego dobra by nie zawieść swoich
wyborców.
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P. Lucjan Iwaniuk – żonaty, 50 lat. Pracował w GRN, pełnił funkcję przewodniczącego
komisji Bezpieczeństwa Publicznego, wchodząc w skład Prezydium GRN. Był członkiem
Zarządu Gminy, delegatem do sejmiku Województwa bialskopodlaskiego. Po tym okresie
czasu nastąpiło 8 lat przerwy w działalności samorządowej. W latach 2002-2006 pełnił
funkcje przewodniczącego RG. Posiadane doświadczenie postara się wykorzystać, ma
nadzieję, że będzie ono pomocne w dalszej pracy.
Po
przeprowadzeniu
głosowania
przewodnicząca
Komisji
Skrutacyjnej
P. Klimaszewski Franciszek odczytał protokół komisji z obliczenia głosów oddanych w
wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy., który został przekazany
przewodniczącemu obrad do protokółu.
P. Baranow Wiktor w głosowaniu tajnym otrzymał 3 głosy, p. Iwaniuk Lucjan otrzymał
głosów 11. Wobec powyższego uznano, że funkcje wiceprzewodniczącego RG w kadencji
2010-2014 będzie pełnił p. Iwaniu Lucjan.
Przewodniczący KS pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu RG. Do
gratulacji dołączył się także przewodniczący obrad p. Kazun Dariusz.
P. Iwaniuk L. podziękował za zaufanie.
Uchwała Nr I/2/10 potwierdzającą wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy została
odczytana przez P. Dariusza Kazuna i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. p. 8
Przewodniczący RG zaproponował radnym temat do rozważenia chęci pracy w stałych
komisjach Rady Gminy.
Radnym zostały przekazane materiały w zakresie: przedmiotu działania , realizacji zadań
poszczególnych stałych komisji RG, ustawa o samorządzie gminnym, statut gminy oraz druki
oświadczeń majątkowych radnych z prośba o ich wypełnienie i złożenie Przewodniczącemu
Rady w obowiązującym terminie czyli do 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
Ustalono termin kolejnej II sesji Rady Gminy na dzień :
6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) na godz., 10-tą do lokalu GOK w Platerowie, w
proponowanym porządku ujęto m.in. :
1.powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zadań,
2.ustalenie wysokości diet przewodniczącemu Rady Gminy i radnym,
3.Złożenie ślubowania przez Wójta,
4.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy wstępnie poinformował, że będzie pełnił dyżur w
Urzędzie Gminy w każdy piątek w godz.10-12-stej.
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Dodatkowo w sprawach bieżących poruszono aktualny problem odśnieżania dróg w
poszczególnych miejscowościach.
Ad. p. 9
Przewodniczący Rady Gminy P. Dariusz Kazun w związku z wyczerpaniem porządku
obrad zamknął obrady I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie o godz.1145.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
E. Trocewicz
Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
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