
Protokół Nr I 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Tułowice i trwało od godz. 1200 do 

godz. 1300 . W posiedzeniu udział wzięło 15 radnych. 

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  I Sesja została 

zwołana przez Komisarza Wyborczego w Opolu I. 

Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem radny Pan Józef Sukiennik, który przywitał 

zebranych, otworzył obrady i  odczytał proponowany porządek obrad:  

1.Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Tułowicach. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Stwierdzenie kworum. 

5. Wybór  Komisji Skrutacyjnej. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady . 

7. Zakończenie obrad I Sesji Rady. 

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono zastrzeżeń. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Teresa Cybuchowska-Balwierz wręczyła 

radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy. 

Przewodniczący obrad radny Józef Sukiennik 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”. 

 po czym wywołani kolejno radni stojąc wypowiadali słowo “ ślubuję”. 

Przystąpiono do punktu 4 porządku  obrad -  stwierdzenie kworum. 

Radny Józef Sukiennik stwierdził, że na Sesji obecnych jest 15 radnych. Ustawowy skład 

Rady Gminy Tułowice to 15 radnych. Wobec czego stwierdził, że obrady są prawomocne. 

Ad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Gminy Tułowice przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej . 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych:  

1) Panią Justynę Paszkowską,  

2) Pana Jana Bojkowskiego 

3) Pana Krzysztofa Kiragę, 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w  Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący obrad Pan Józef Sukiennik zarządził głosowanie w sprawie zamknięcia listy 

kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej. 

Za zamknięciem listy głosowało 15 radnych. 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącą Komisji wybrali radną Justynę 

Paszkowską..  

Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów za). 

Ad. 5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Gminy wybierany jest w 

głosowaniu tajnym. Przewodniczący obrad Pan Józef Sukiennik zarządził zgłaszanie 

kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. 

Radny Krzysztof Ptak zgłosił kandydaturę radnego Frédèrica  Coppina.  

Pan Frédèric Coppin wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Zbigniew Paradowski zgłosił kandydaturę Pana Krzysztofa Mróz.. Pan Krzysztof 

Mróz wyraził zgodę na kandydowanie. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przegłosowano jednogłośnie( 15 głosów za) 

zamknięcie listy kandydatów.  

W związku z tym, że zgłoszeni kandydaci nie brali udziału w głosowaniu, w głosowaniu brało 

udział 13 radnych.  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Justyna 

Paszkowska odczytała protokół głosowania i stwierdziła, że za kandydaturą radnego Frédèrica  

Coppina głosowało 10 radnych a za kandydaturą radnego Krzysztofa Mroza głosowało 3 

radnych. Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Frédèric Coppin. 

Radny Józef Sukiennik odczytał podjętą w tajnym głosowaniu uchwałę Nr I/1/14 w sprawie 

wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice. 

Następnie pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu i przekazał dalsze prowadzenie 

obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frédèric Coppin podziękował wszystkim, którzy dzisiaj 

oddali na niego głos. Zaznaczył, że radni mogą liczyć na pełne zaangażowanie z jego strony, 

przejrzystości działań. Zaapelował do wszystkich o współpracę, bo wczoraj były wybory a 

dzisiaj trzeba się brać do pracy. 

Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa pogratulował wszystkim wyboru, pogratulował wszystkim , 

którzy dostali zaufanie społeczne i znajdują się na tej sali. Pogratulował również nowo 

wybranemu Wójtowi, który wkrótce obejmie stanowisko. Zaznaczył, że z tą chwilą nowo 

wybrani radni przejmują przyjemności jak i obowiązki  sprawowania opieki nad całą gminną 

społecznością. Zaznaczył, że radni mają bardzo napięty czas, do końca grudnia jest podpisana 

umowa na wywóz śmieci i do końca grudnia podpisana jest umowa na działalność stołówki w 

Tułowicach. Trzeba będzie bardzo szybko się mobilizować i podejmować w tym zakresie 

odpowiednie decyzje. 

Myśli, że Komisarz Wyborczy określi szybko termin następnej Sesji a z chwilą 

zaprzysiężenia nowego Wójta  obecny Wójt zakończy swoja działalność. Wszystkim, którzy z 

nim współpracowali już dzisiaj serdecznie dziękuje. Zaznaczył, że zależy mu aby w 

Tułowicach działo się dobrze a nawet jeszcze lepiej, nie wyprowadza się z Tułowic a zatem 

nie zależy mu  na tym aby było źle. 

Wójt  poinformował, że radni otrzymali dzisiaj projekt budżetu gminy na 2015 r.  Tak się 

zawsze składa, że wybory są w takim okresie, że projekt przygotowuje jakby ustępująca 

władza. Budżet  jednak ma to do siebie, że jest to pewna wizja, w tym momencie kończą się 

pewne marzenia, kończą się pewne pragnienia a pozostaje realność. Ten projekt budżetu 

został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem oceny i taka ocena zostanie 

przedstawiona. Dodał, że budżet w trakcie roku jest kilkanaście razy zmieniany, nie jest to coś 

świętego podjętego teraz i już obowiązuje do końca roku. Zawsze istnieje możliwość zmiany 

budżetu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady I Sesji 

Rady Gminy. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska-Balwierz                               Frédèric Coppin     

 

 

 


