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Protokół nr 1 

z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików 

odbytej w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 1500 

 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie  

 

Zastępca Wójta Gminy Sulików – Elżbieta Piotrowska powitała wszystkich 

zgromadzonych oraz poinformowała, że zgodnie z  artykułem 20 ust. 2c ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do 

czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na 

sesji. Stąd, sesji przewodniczyć będzie radny Pan Józef Ziomek.  

 

Odegrany został Hymn Państwowy.  

 

Przewodniczący sesji – najstarszy wiekiem radny Józef Ziomek poinformował, że 

sesja została zwołana zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze 

II z dnia 9 listopada 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym. Na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Przewodniczący otworzył 

pierwszą w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na ogólną liczbę 15 

radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy 

Sulików może obradować i podejmować uchwały. 

 

Przewodniczący powitał nowo wybranych radnych Rady Gminy Sulików na  kadencję 

2018 – 2023: 

Panią Marię Andziak  

Pana Tadeusza Baranka 

Pana Kacpra Białostockiego  

Pana Przemysława Czekańskiego  

Pana Adama Czesnakowskiego  

Pana Michała Ilnickiego  

Pana Krzysztofa Gruszczyńskiego  

Pana Krzysztofa Malczyka  

Panią Jolantę Matwiejczuk  

Pana Jerzego Marka Nowickiego  

Pana Andrzeja Polowego  

Pana Bogusława Świątka  

Panią Genowefę Wilczak-Raczak  

Pana Ewangelisa Zarasa.  

 

Ponadto Przewodniczący powitał: 

-Pana Roberta Starzyńskiego - Wójta Gminy Sulików, 

-Rafała Gronicza – Burmistrza Miasta Zgorzelec, 

-Panią Elżbietę Piotrowską -  Zastępcę Wójta Gminy Sulików , 

-Panią Marię Maciaszek - Skarbnik Gminy,  

-Księdza Janusza Kankiewicza, 

-Księdza Andrzeja Wojciechowskiego,  

-Księdza Bogdana Grabowskiego, 

-Księdza Piotra Prajsa, 

-Pana Marka Chrabąszcza – Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz, 

-Panią Bożenę Pawłowicz –Sekretarz Miasta i Gminy Lubomierz, 

- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sulików, 

- przewodniczących rad sołeckich, 

- przedstawicieli stowarzyszeń, 

- mieszkańców Gminy Sulików i wszystkie osoby przybyłe na sesję a także 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie Pana Jakuba Swobodę oraz 

Panią Dorotę Świątek – Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej  

w Sulikowie.  
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Ad. 1 

Ślubowanie radnych Gminy Sulików.  

 

Pan Jakub Swoboda - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie 

wręczył zaświadczenia o wyborze na radnego. 

 

Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

Przewodniczący Sesji Józef Ziomek poinformował, że ślubowanie odbędzie się w ten 

sposób, że najmłodszy wiekiem radny odczyta z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, 

następnie każdy wyczytany radny wypowie słowo „ślubuję”. Po słowie „ślubuję” każdy 

radny może dodatkowo wypowiedzieć formułę „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący Sesji poprosił wszystkich o powstanie i odczytał 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”. 

 

Radny Kacper Białostocki odczytał kolejno nazwiska radnych, którzy wypowiadali 

słowa  „ślubuję”, lub  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.) Nazwisko radnego Kacpra 

Białosotockiego odczytał Radny Senior Józef Ziomek.   

 

Przewodniczący Sesji stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat 

radnego Gminy Sulików. 

 

Ad. 2 

Ślubowanie Wójta Gminy Sulików.  

 

Pan Jakub Swoboda – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie, 

poinformował, że w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 

2018 r. w Gminie Sulików udział wzięło 2830 mieszkańców, co stanowi 58,54% 

uprawnionych do głosowania.  

W wyniku przeprowadzonych wyborów Wójtem Gminy Sulików wybrany został Pan Robert 

Starzyński zdobywając 1776 głosów, co stanowiło 63.82 % oddanych głosów. 

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie wręczył Panu Robertowi 

Starzyńskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Sulików. 

 

Pan Robert Starzyński złożył ślubowanie o następującej treści: 

„Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców Gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”  

 

Przewodniczący Sesji stwierdził, że Pan Robert Starzyński złożył ślubowanie i objął 

obowiązki Wójta Gminy Sulików. 

 

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że staje przed mieszkańcami mając w sercu dumę 

i satysfakcję, a jednocześnie pokorę i poczucie ogromnej odpowiedzialności za naszą 

gminę. Przed miesiącem odbyły się wybory samorządowe, w których dokonany został 

wybór naszych  przedstawicieli do Rady Gminy i osoby na stanowisko Wójta Gminy.  

W wyborach wójta oddano 2783 głosy i jeszcze nigdy w historii Gminy Sulików nie 

oddano ich tak dużo. Poparcie uzyskane w przeliczeniu na procenty było najwyższe w 

powiecie, a blisko 60 procentowa frekwencja  była najwyższą z dotychczasowych w 

gminie i jedną z najwyższych w regionie. Świadczy to  o wielkim zaangażowaniu, 

mobilizacji i odpowiedzialności mieszkańców Gminy Sulików w podejmowaniu decyzji ich 

dotyczących.  

Wójt złożył podziękowania, swoim najbliższym za wsparcie i zrozumienie. Ponadto Wójt 

skierował podziękowania dla swojego komitetu wyborczego, a szczególnie podziękował 
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pełnomocnikowi Jadwidze Swoboda a także wszystkim, którzy pomagali mu w trakcie 

kampanii wyborczej; czy to w sposób bezpośredni czy też zachęcając do głosowania na 

jego osobę. Wójt podziękował radnym za godziny spotkań i rozmów z mieszkańcami, 

które były ich udziałem w kampanii wyborczej. Ponadto Wójt podziękował wszystkim  

tym, którzy uznali za ważne aby uczestniczyć w wyborach samorządowych a specjalne 

podziękowania skierował do tych, którzy oddali na niego swój głos. Wójt podziękował 

również za pracę wszystkim przewodniczącym i członkom komisji wyborczych, gminnej i 

obwodowych.  

Wójt stwierdził, że udział w wyborach urzędującego wójta wiąże się zazwyczaj  

z podsumowaniem i oceną jego pracy  za ostatnie cztery lata,  oceną  nie tylko pracy 

wójta, ale również wszystkich, którzy samorząd gminny tworzą - pracowników urzędu, 

oświaty, pomocy społecznej, spółki. Wójt podkreślił, że praca w samorządzie to praca 

zespołowa. W tym miejscu złożył  wyrazy uznania dla pracowników urzędu gminy,  za ich 

codzienne zaangażowanie. Odniesiony sukces jest też sukcesem pracowników i ta 

wspólna praca została  tak dobrze oceniona. Wójt w szczególny sposób podziękował 

pomagającej mu w zarządzaniu urzędem Sekretarz Gminy i jednocześnie Zastępcy Wójta 

– Elżbiecie Piotrowskiej oraz Skarbnikowi Gminy – Marii Maciaszek.  

Wójt pogratulował wyboru wszystkim radnym, wybór na radnego to szansa na wspólne 

działanie na rzecz Gminy Sulików. Wiele osobistych spotkań z mieszkańcami w ciągu 

ostanich ośmiu lat sprawiło, że Wójt dobrze zna oczekiwania jakie stawiają  mieszkańcy 

przed wójtem ale i radą. Wójt stwierdził, że zależy mu aby Gmina Sulików rozwijała się 

równomiernie i sprawiedliwie, dlatego u progu kadencji należy dać odpowiedź na pytania 

związane z kolejnymi działaniami w Gminie Sulików, nakreślić plan, uchwalić go  

i skutecznie zrealizować. Wójt stwierdził, że wierzy, że pięcioletnia kadencja to czas, 

który nie zostanie zmarnowany.  

 

Przewodniczący Sesji poinformował, że porządek sesji, którzy radni otrzymali wraz  

z zaproszeniem stanowi załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Jeleniej 

Górze i przedstawia się następująco: 

1. Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Gminy Sulików. 

2. Ślubowanie Wójta Gminy Sulików. 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru  Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulików: 

a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 

b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 

c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików: 

a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 

b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 

c) podjęcie  uchwały  stwierdzającej  wybór  Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady 

Gminy Sulików. 

7. Sprawy różne. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku 

obrad, gdyż punkty 1 i 2 zostały zrealizowane. 

 
Ad. 3 

Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru  Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików. 

 

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Sesji zaproponował, 

aby skład Komisji był trzyosobowy. 

 

Zaproponowano następujący skład Komisji Skrutacyjnej: 

-Jolanta Matwiejczuk, 
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-Przemysław Czekański, 

-Michał Ilnicki. 

 

Przewodniczący Sesji poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 

gminnym głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.  

W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w ten sposób nie jest możliwe z przyczyn 

technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Przewodniczący poinformował, że 

wyczyta nazwiska radnych w porządku alfabetycznym, i poprosił aby wyczytany radny 

wybrał jedną z opcji: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” i wypowiedział ją.  

 

Przeprowadzono głosowanie imienne nad składem Komisji Skrutacyjnej: 

 

radna Maria Andziak: „za” 

radny Tadeusz Baranek: „za” 

radny Kacper Białostocki: „za” 

radny Przemysław Czekański: „za” 

radny Adam Czesnakowski: „za” 

radny Michał Ilnicki: „za” 

radny Krzysztof Gruszczyński: „za” 

radny Krzysztof Malczyk: „za”  

radna Jolanta Matwiejczuk: „za”  

radny Jerzy Marek Nowicki: „za”  

radny Andrzej Polowy: „za”  

radny Bogusław Świątek: „za” 

radna Genowefa Wilczak-Raczak: „za”  

radny Ewangelis Zaras: „za”  

radny Józef Ziomek: „za” 

 

Przewodniczący Sesji stwierdził, że Komisja Skrutacyjna w składzie: 

1. Michał Ilnicki  

2. Przemysław Czekański  

3. Jolanta Matwiejczuk  

 

została powołana jednogłośnie (15 głosami za).  

Przewodniczący Sesji poprosił aby członkowie Komisji Skrutacyjnej zajęli miejsca przy 

przygotowanym stoliku. 

 

Przewodniczący Sesji zarządził przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej.  

 

Ad. 4  

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.   

 

Przewodniczący Sesji poinformował, że wyboru przewodniczącego Rady Gminy 

dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 

 

Przewodniczący Sesji poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady 

Gminy wraz z krótkim uzasadnieniem. 

 

Radny Marek Nowicki zgłosił kandydaturę radnego Bogusława Światka. Radny Nowicki 

stwierdził, że jest to radny, który działa na rzecz całej Gminy Sulików, nie tylko w zasięgu 

swojego okręgu wyborczego. Ponadto radny Świątek jest osobą zdecydowaną i mającą 

cechy przywódcze.  
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Radny Bogusław Światek wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

 

W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący Sesji zaproponował głosowanie nad 

zamknięciem listy kandydatów.  

Przystąpiono do zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Sulików. 

Przeprowadzono głosowanie imienne: 

radna Maria Andziak: „za” 

radny Tadeusz Baranek: „za” 

radny Kacper Białostocki: „za” 

radny Przemysław Czekański: „za” 

radny Adam Czesnakowski: „za” 

radny Michał Ilnicki: „za” 

radny Krzysztof Gruszczyński: „za” 

radny Krzysztof Malczyk: „za”  

radna Jolanta Matwiejczuk: „za”  

radny Jerzy Marek Nowicki: „za”  

radny Andrzej Polowy: „za”  

radny Bogusław Świątek: „za” 

radna Genowefa Wilczak-Raczak: „za”  

radny Ewangelis Zaras: „za”  

radny Józef Ziomek: „za” 

 

Lista kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy została zamknięta jednogłośnie (15 

głosami za). 

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i omówienie zasad głosowania. W związku z tym, że głosowanie jest tajne, 

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy 

obecności z imienia i nazwiska radnych, a wyczytanych o podchodzenie do Komisji 

Skrutacyjnej po odbiór kart i udanie się w miejsce wyznaczone do oddania głosu.  
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – radna Jolanta Matwiejczuk omówiła 

zasady tajnego głosowania. Radni nie zgłosili uwag do przedstawionych zasad 

głosowania. 

 

Przeprowadzono tajne głosowanie. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z tajnego głosowania 

stwierdzający wybór radnego Bogusława Świątka na Przewodniczącego Rady Gminy 

Sulików.  

  

Przewodniczący Sesji złożył gratulacje radnemu Bogusławowi Świątkowi wybranemu 

na Przewodniczącego Rady Gminy Sulików i życzył owocnej pracy. 

Przewodniczący Sesji odczytał uchwałę Nr I/1/2018 Rady Gminy Sulików w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sulików i stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Prowadzenie obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy– Bogusław 

Świątek. 

Przewodniczący podziękował, radnym za okazane zaufanie i stwierdził, że postara się 

jak najlepiej wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Sulików. 

                                      

Ad.5 

Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików.  

 



6 
 

Przewodniczący stwierdził, że wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dokonuje się 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie odbywa się na zasadach jak dla wyboru 

przewodniczącego rady. 

Statut Gminy Sulików przewiduje dwóch wiceprzewodniczących rady. 

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy wraz z krótkim uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego Adama Czesnakowskiego.  

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Jerzy Marek Nowicki zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Gruszczyńskiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący zaproponował głosowanie nad 

zamknięciem listy kandydatów. 

Przystąpiono do zamknięcia listy kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Sulików. 

Przeprowadzono głosowanie imienne: 

radna Maria Andziak: „za” 

radny Tadeusz Baranek: „za” 

radny Kacper Białostocki: „za” 

radny Przemysław Czekański: „za” 

radny Adam Czesnakowski: „za” 

radny Michał Ilnicki: „za” 

radny Krzysztof Gruszczyński: „za” 

radny Krzysztof Malczyk: „za”  

radna Jolanta Matwiejczuk: „za”  

radny Jerzy Marek Nowicki: „za”  

radny Andrzej Polowy: „za”  

radny Bogusław Świątek: „za” 

radna Genowefa Wilczak-Raczak: „za”  

radny Ewangelis Zaras: „za”  

radny Józef Ziomek: „za” 

 

Lista kandydatów na I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików została zamknięta 

jednogłośnie (15 głosów za).  

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i omówienie zasad głosowania. W związku z tym, że głosowanie jest tajne, 

Przewodniczący poprosił  Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy 

obecności z imienia i nazwiska radnych, a wyczytanych o podchodzenie do Komisji 

Skrutacyjnej po odbiór kart i udanie się w miejsce wyznaczone do oddania głosu.  
 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady tajnego głosowania. Radni 

nie zgłosili uwag.  

 

Przeprowadzono tajne głosowanie.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący zarządził przerwę a Komisję 

Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła protokół komisji  

z przeprowadzonego tajnego głosowania z wyborów I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Sulików, w wyniku którego I Wiceprzewodniczącym wybrany został radny Adam 

Czesnakowski.  

 



7 
 

Przewodniczący złożył gratulacje radnemu Adamowi Czesnakowskiemu i życzył owocnej 

pracy.  

 

Przewodniczący odczytał uchwał uchwałę Nr I/2/2018 Rady Gminy Sulików w sprawie 

wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików. Przewodniczący stwierdził, że 

uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący zaproponował przystąpienie do wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Sulików oraz poinformował, że  zasady wyboru są takie same jak w przypadku 

dwóch poprzednich wyborów. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na II 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików. 

 

Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Gruszczyńskiego który jego 

zdaniem jest doświadczonym radnym dbającym o dobro Gminy Sulików. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Ewangelis Zaras zgłosił kandydaturę radnej Genowefy Wilczak-Raczak. Zdaniem 

radnego sprawdziła się jako Wiceprzewodnicząca Rady w poprzednich kadencjach.  

Radna nie wyraziła zgody na kandydowanie. 

 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Malczyka 

stwierdzając, że jako początkujący radny sprawdziłby się na tym stanowisku. 

Radny nie wyraził zgody na kandydowanie. 

 

W związku z brakiem zgłoszeń Przewodniczący zaproponował głosowanie nad 

zamknięciem listy kandydatów. 

Przystąpiono do zamknięcia listy kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 

Sulików. 

Przeprowadzono głosowanie imienne: 

radna Maria Andziak: „za” 

radny Tadeusz Baranek: „za” 

radny Kacper Białostocki: „za” 

radny Przemysław Czekański: „za” 

radny Adam Czesnakowski: „za” 

radny Michał Ilnicki: „za” 

radny Krzysztof Gruszczyński: „za” 

radny Krzysztof Malczyk: „za”  

radna Jolanta Matwiejczuk: „za”  

radny Jerzy Marek Nowicki: „za”  

radny Andrzej Polowy: „za”  

radny Bogusław Świątek: „za” 

radna Genowefa Wilczak-Raczak: „za”  

radny Ewangelis Zaras: „za”  

radny Józef Ziomek: „za” 

 

Lista kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików została zamknięta 

jednogłośnie (15 głosów za).  

Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania  

i omówienie zasad głosowania. W związku z tym, że głosowanie jest tajne, 

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy 

obecności z imienia i nazwiska radnych, a wyczytanych o podchodzenie do Komisji 

Skrutacyjnej po odbiór kart i udanie się w miejsce wyznaczone do oddania głosu.  
 

Przeprowadzono tajne głosowanie. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący zarządził przerwę a Komisję 

Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 
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Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła protokół komisji  

z przeprowadzonego tajnego głosowania z wyborów II Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Sulików, w wyniku którego II Wiceprzewodniczącym wybrany został radny 

Krzysztof Gruszczyński. 

 

Przewodniczący złożył gratulacje radnemu Krzysztofowi Gruszczyńskiemu i życzył 

owocnej pracy.  

 

Przewodniczący odczytał uchwałę Nr I/3/2018 Rady Gminy Sulików w sprawie wyboru 

II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

została podjęta. 

 

Ad. 6  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy 

Sulików. 

 

Przewodniczący poinformował, że na podstawie deklaracji złożonych przez radnych  

w kwestii udziału w pracach komisji Rady Gminy opracowany został skład poszczególnych 

komisji stałych. Przewodniczący odczytał treść uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Adam Czesnakowski zawnioskował o dopisanie do składu 

Komisji Rewizyjnej radnej Genowefy Wilczak-Raczak. Zdaniem radnego osoba  z tak 

dużym doświadczeniem powinna znaleźć się w składzie tej Komisji.  

 

Radna Genowefa Wilczak-Raczak wyraziła zgodę na dopisanie do składu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący przedstawił poprawkę do projektu uchwały. Przystąpiono do 

głosowania imiennego nad projektem uchwały wraz z poprawką. 

 

Przeprowadzono głosowanie imienne: 

radna Maria Andziak: „za” 

radny Tadeusz Baranek: „za” 

radny Kacper Białostocki: „za” 

radny Przemysław Czekański: „za” 

radny Adam Czesnakowski: „za” 

radny Michał Ilnicki: „za” 

radny Krzysztof Gruszczyński: „za” 

radny Krzysztof Malczyk: „za”  

radna Jolanta Matwiejczuk: „za”  

radny Jerzy Marek Nowicki: „za”  

radny Andrzej Polowy: „za”  

radny Bogusław Świątek: „za” 

radna Genowefa Wilczak-Raczak: „za”  

radny Ewangelis Zaras: „za”  

radny Józef Ziomek: „za” 

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Sulików 

została podjęta jednogłośnie (15 głosów za). 

Ad. 7 

Sprawy różne. 

Przewodniczący przedstawił następujące informacje: 

1. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na nowo wybranych radnych obowiązek 

złożenia oświadczeń majątkowych oraz informacji o terminie i sposobie 

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia 

komunalnego.  
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Radni otrzymają druk oświadczeń majątkowych. Wypełnione druki w 2 

egzemplarzach, należy złożyć przewodniczącemu rady w terminie 30 dni od daty 

złożenia ślubowania. 

2. Kolejna sesja Rady Gminy Sulików zaplanowana została na dzień 28 listopada br. 

o godz. 1300. 

3. W dniu 26 listopada (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Sulików odbędzie się szkolenie dla radnych z systemu e-sesja.  

  

Na podstawie paragrafu 42 ustęp 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący stwierdził 

wyczerpanie porządku obrad i zamknął pierwszą w bieżącej kadencji sesję Rady Gminy 

Sulików (godz. 1520). 

  

Protokołowała: 

Aleksandra Adamiak  

 

 

 

 

 

 


