PROTOKÓŁ Nr II/10
II sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010 r,
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
II sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 17:00 w Publicznym
Gimnazjum w Pszczółkach. Obradom przewodniczył p.Roman Klamann - Przewodniczący Rady Gminy przy współudziale Wiceprzewodniczących p.Krzysztofa Sądeja
i p.Zygmunta Łysika. Protokółowała: Dorota Gromadzka - Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i obsługa Rady Gminy.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie kworum,
3) zatwierdzenie porządku obrad.
2. Ślubowanie Wójta.
3. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
Ad.1 SPRAWY REGULAMINOWE:
1) otwarcie sesji
II sesję Rady Gminy Pszczółki otworzył Przewodniczący Rady p.R.Klamann
słowami: „Otwieram II sesję Rady Gminy Pszczółki”. Powitał radnych, Wójta Gminy,
Zastępcę Wójta i Skarbnika Gminy.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych (jedna radna - p.U.Narożnik nieobecna, usprawiedliwiona). Lista
obecności w załączeniu.
3) zatwierdzenie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że porządek obrad znajduje się w
materiałach na sesję, które otrzymali wszyscy radni. Zapytał, czy ktoś ma do niego jakieś
uwagi? Ponieważ żadnych nie zgłoszono, zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2 ŚLUBOWANIE WÓJTA
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania.
Pani Wójt Hanna Brejwo powstała i odczytała rotę ślubowania:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”.
Na końcu dodała: „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Przewodniczący Rady podziękował Pani Wójt za złożenie ślubowania i serdecznie
pogratulował objęcia tego stanowiska na kolejne cztery lata.
Ad.3 ZAMKNIĘCIE OBRAD II SESJI RADY GMINY.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął
obrady słowami: ”Zamykam obrady II sesji Rady Gminy Pszczółki”.

Sesja zakończyła się o godz. 17:15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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