
Protokół Nr I /2018 
z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 20 listopada 2018 r. 

Obradom sesji przewodniczyła Pani Barbara Przybylik jako najstarszy wiekiem radny, a po 
wyborze Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy jako Przewodnicząca Rady. 
Obrady protokołowała - insp. ds. obsługi Rady Miasta i Gminy - Iwona Kazior. 
Sesja odbyła się na sali sesyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy. 
Przed otwarciem obrad Pani Przewodnicząca poinformowała, że dzisiejsza sesja jak i następne 
będą nagrywane. 

W obradach sesji, rozpoczynającej kadencję nowo wybranej Rady Miasta i Gminy, 
udział wzięli wszyscy radni - 15 radnych na ogólny stan Rady wynoszący 15 osób. 
Sesja rozpoczęła się o godz.1005. 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Artur Janosik, 
- Przewodnicząca i zarazem przedstawiciel Miejskiej Komisji Wyborczej - Pani Aleksandra 

Lis, 
- radca prawny - Pani Anna Matan-Nowicka, 
- Sekretarz Miasta i Gminy - Pani Anna Kulczak, 
- Skarbnik Miasta i Gminy - Pani Magdalena Dynerowicz, 
- Wicemarszałek Sejmu RP - Pani Barbara Dolniak, 
- sołtysi i inni goście. 

Ad 1. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obrady sesji otworzyła Pani Barbara Przybylik - jako 

najstarszy wiekiem radny. 
Otwierając obrady Pani Barbara Przybylik powołała się na art.20 ust. 2c ustawy o samorządzie 
gminnym. 
Pani Barbara Przybylik serdecznie powitała nowo wybranych radnych oraz Pana Burmistrza, 
gratulując im wyboru, jak również Panią Barbarę Dolniak - Wicemarszałka Sejmu RP, 
Panią radcę prawnego, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik Miasta i Gminy, Przewodniczącą 
Miejskiej Komisji Wyborczej oraz sołtysów i wszystkich przybyłych na sesję. 
Następnie przedstawiła niżej wymieniony porządek obrad sesji ustalony postanowieniem 
Komisarza Wyborczego w Katowicach. 
Porządek obrad I sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy: 

1.Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego 
najstarszego wiekiem obecnego na Sesji. 

2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
3. Ślubowania radnych. 
4. Ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Pilica. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Zakończenie obrad Sesji. 

W dalszej kolejności prowadząca obrady Pani Barbara Przybylik na podstawie listy 
obecności radnych stwierdziła, że na ogólny stan Rady wynoszący 15 radnych, na sesji 
obecnych jest 15 radnych - tym samym stwierdziła, że obrady są prawomocne. 



Następnie Pani Barbara Przybylik poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 
Panią Aleksandrę Lis o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia, 
stwierdzające ich wybór. . .. 

Przewodnicząca obrad Pani Barbara Przybylik poprosiła Przewodniczącą Miejskiej Komisji 
Wyborczej o wręczenie Panu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. 
Pani Aleksandra Lis - Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Burmistrzowi 
- Panu Arturowi Janosikowi zaświadczenie o wyborze. 

Ad 3. 
W dalszej części posiedzenia Pani Barbara Przybylik przystąpiła do sprawy ślubowania 

radnych. Poinformowała, iż ślubowanie radnych odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu 
roty ślubowania, wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję", mogą też 
dodać zdanie - „Tak mi dopomóż Bóg". Poprosiła o powstanie i odczytała rotę ślubowania, 
która brzmi: 

„Wierny konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego, sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie , mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców" 

(„Tak mi dopomóż Bóg"). 
Pani Przewodnicząca obrad czytała kolejno nazwiska radnych, a radni składali ślubowanie 
- wszyscy radni złożyli ślubowanie. 

Ad 4. . . 
Pani Barbara Przybylik poprosiła Pana Burmistrza o złożenie ślubowania. Wyjaśniła jak 

ma przebiegać akt ślubowania - będzie czytała rotę ślubowania, a Pan Burmistrz będzie 
powtarzał tekst ślubowania, może dodać zdanie „Tak mi dopomóż Bóg". Pani Barbara 
Przybylik czytała rotę ślubowania, o brzmieniu: 

„Obejmując urząd burmistrza gminy uroczyście ślubuję, 
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy". 

Burmistrz Pan Artur Janosik złożył ślubowanie. 

Ad 5. 
Pani Przewodnicząca obrad podjęła sprawę wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 

i Gminy. Poinformowała, że zgodnie z art.19 ust.l ustawy o samorządzie gminnym wybór 
przewodniczącego rady i wiceprzewodniczących odbywa się bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
Następnie Pani Barbara Przybylik zaproponowała powołać komisję Skrutacyjną 
w 3 osobowym składzie , która przeprowadzi tajne głosowanie. 
Zapytała czy są inne propozycje. 
Innych propozycji nie zgłoszono. _ . 
Pani Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: 
- Pan Wojciech Gamrot zgłosił kandydaturę Pana Marcina Omyły, 
- Pan Jacek Miklas zgłosił kandydaturę Pani Joanny Kanieckiej, 
- Pan Michał Szota zgłosił kandydaturę Pani Stanisławy Ewy Węglarz. 
Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Prowadząca obrady Pani Barbara Przybylik poddała pod oddzielne głosowanie każdego 
kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej. 
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Za kandydaturą Pana Marcina Omyły głosowało 15 radnych na 15 obecnych. 
Za kandydaturą Pani Joanny Kanieckiej głosowało 15 radnych na 15 obecnych. 
Za kandydaturą Pani Stanisławy Ewy Węglarz głosowało 15 na 15 obecnych 
Pani Barbara Przybylik ogłosiła skład Komisji Skrutacyjnej i poprosiła Komisję o zajęcie 
miejsca przeznaczonego dla Komisji oraz o ukonstytuowanie się Komisji - wybranie spośród 
siebie przewodniczącego. 
Komisja wybrała na przewodniczącego Panią Joannę Kaniecką. 
Prowadząca obrady Pani Barbara Przybylik poprosiła o zgłaszanie kandydatów 
na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
Pan Tomasz Karpała zgłosił kandydaturę Pani Barbary Przybylik. Podał krótkie uzasadnienie. 
Pani Barbara Przybylik wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
Prowadząca obrady - Pani Barbara Przybylik zamknęła listę kandydatów 
na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy. 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Joanna Kaniecka przedstawiła sposób głosowania 
- zgodnie Regulaminem Rady Miasta i Gminy w Pilicy (załącznik nr 2 do Statutu 
Miasta i Gminy w Pilicy) - odczytała treść § 37 ust.7 - 10 i § 38 ust.l - 15. 
Członek Komisji Skrutacyjnej - Pan Marcin Omyła pokazał, że urna do głosowania jest pusta. 
Następnie odbyło się głosowanie. 
Radni kolejno wyczytani przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej podchodzili do Komisji, 
odbierali kartę do głosowania i udawali się do wyznaczonego na sali miejsca, zapewniającego 
tajność głosowania, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą po wypełnieniu wrzucili 
w obecności Komisji Skrutacyjnej do urny. 
Ogłoszono 10 minutową przerwę. 
Liczenie głosów odbyło się na sali obrad. 
Po ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu, Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej - Pani Joanna Kaniecka odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania. 
Na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy została wybrana Pani Barbara Przybylik, która 
otrzymała 15 głosów na „tak". 
Prowadząca obrady odczytała Uchwałę Nr 1/1/2018, stwierdzającą wybór na 
Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Pilicy Pani Barbary Przybylik. 
Następnie podziękowała radnym za zaufanie jakim ją obdarzyli. Powiedziała między innymi, 
że wielki mandat zaufania jaki otrzymała przyjmuje z pełną odpowiedzialnością. 
Zaznaczyła, że jako Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy będzie prowadzić dalsze obrady sesji. 
Pani Przewodnicząca wniosła o poszerzenie porządku obrad o wybór dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy. Nadmieniła, że zgodnie ze Statutem Miasta 
i Gminy Pilica, Rada wybiera ze swojego grona od 1 do 3 Wiceprzewodniczących Rady - § 10 
ust.l Regulaminu Rady Miasta i Gminy Pilica, który jest załącznikiem do Statutu Miasta 
i Gminy, 
Zapytała czy radni mają uwagi. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie poszerzenie porządku obrad o wybór dwóch 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy (punkt 5' porządku obrad). 
Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych 

głosowało za. 

Ad 5'. 
Przystępując do sprawy wyboru Wiceprzewodniczących Rady, Pani Przewodnicząca 

zaproponowała, aby głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna, 
która przeprowadziła już głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. 
Radni nie zgłosili żadnych uwag. 3 



Propozycja, aby głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna, została 
przyjęta jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. 
Pani Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na I Wiceprzewodniczącego 
Rady. 
Pani Renata Wyrodek zgłosiła kandydaturę Pana Wojciecha Gamrota. 
Pan Wojciech Gamrot wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca zamknęła listę kandydatów. 
Przypomniała, że obowiązuje taki sam sposób głosowania jak przy wyborze Przewodniczącego 
Rady. Komisja Skrutacyjna w składzie Joanna Kaniecka, Stanisława Ewa Węglarz i Marcin Omyła 
przystąpiła do pracy. 
Następnie odbyło się głosowanie. 
Radni kolejno wyczytani przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej podchodzili do Komisji, 
odbierali kartę do głosowania i udawali się do wyznaczonego na sali miejsca, zapewniającego 
tajność głosowania, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą po wypełnieniu wrzucili 
w obecności Komisji Skrutacyjnej do urny. 
Liczenie głosów odbyło się na sali obrad. 
Podczas, gdy Komisja liczyła głosy, Pani Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Pani Barbarze 
Dolniak - Wicemarszałkowi Sejmu R.P. Pani Wicemarszałek złożyła życzenia i gratulacje 
radnym i Panu Burmistrzowi. 
Po ustaleniu wyników głosowania i sporządzeniu protokołu, Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej - Pani Joanna Kaniecka odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania. 
Na I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy został wybrany Pan Wojciech Gamrot, 
który otrzymał 15 głosów na „tak". 
Pani Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 1/2/2018, stwierdzającą wybór 
na I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Pilicy Pana Wojciecha Gamrota. 
Pani Przewodnicząca zaprosiła Pana Wiceprzewodniczącego do stołu prezydialnego 
i złożyła mu gratulacje. 
Pan Wojciech Gamrot podziękował radnym za wybór i zaufanie jakim go obdarzyli. 
Wskazał między innymi, że mandat zaufania od społeczeństwa będzie się starał dobrze 
wykorzystywać. 
Pani Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na II Wiceprzewodniczącego 
Rady. 
Pani Paulina Gajda zgłosiła kandydaturę Pana Tomasza Karpały. 
Pan Tomasz Karpała wyraził zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca Rady zamknęła listę kandydatów. 
Przypomniała, że obowiązuje ten sam sposób głosowania, co przy wyborze Przewodniczącego 
Rady i I Wiceprzewodniczącego. 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 
Radni kolejno wyczytani przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej podchodzili do Komisji, 
odbierali kartę do głosowania i udawali się do wyznaczonego na sali miejsca, zapewniającego 
tajność głosowania, gdzie wypełniali kartę do głosowania, którą po wypełnieniu wrzucili 
w obecności Komisji Skrutacyjnej do urny. 
Liczenie głosów odbyło się na sali obrad. 
Po ustaleniu wyników głosowaniu i sporządzeniu protokołu, Przewodnicząca Komisji 
Skrutacyjnej - Pani Joanna Kaniecka odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z głosowania. 
Na II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy został wybrany Pan Tomasz Karpała, 
który otrzymał 15 głosów na „tak". 
Pani Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr 1/3/2018, stwierdzającą wybór 
na II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Pilicy Pana Tomasza Karpały. 4 



Zaprosiła Pana II Wiceprzewodniczącego do stołu prezydialnego i złożyła mu gratulacje. 
Pan Tomasz Karpała podziękował za wybór i powiedział między innymi, że wybór 
przyjmuje z satysfakcją i lekką pokorą, że dołoży wszelkich starań, aby Rada pracowała 

Pani Aleksandra Lis - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej złożyła gratulacje 
Panu Burmistrzowi i wręczyła kwiaty. 
Pan Burmistrz zabierając głos między innym złożył podziękowania mieszkańcom gminy, 
że tak licznie udali się do urn wyborczych, że obdarzyli Burmistrza i radnych zaufaniem. 
Zadeklarował współpracę z Radą, sołtysami, mieszkańcami i organizacjami działającymi 
na terenie miasta i gminy. 
Wyraził nadzieję, że nowa kadencja będzie równie owocna jak miniona, która była obfita 
w środki zewnętrzne i zadania inwestycyjne. Podkreślił znaczenie środków zewnętrznych. 
Złożył gratulacje Pani Przewodniczącej Rady i Panom Wiceprzewodniczącym. 
Pan Burmistrz podziękował również Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej - Pani 
Aleksandrze Lis oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia 
wyborów samorządowych. 
Pan Burmistrz życzył radnym, żeby mieszkańcy byli dumni z ich decyzji. 
Wręczył kwiaty Pani Przewodniczącej Rady i Pani Skarbnik. 
Nikt inny nie wyraził chęci zabrania głosu. 
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Pani Przewodnicząca zamknęła obrady I sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy - godz. 11 . 

Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów; 
2) protokoły Komisji Skrutacyjnej z głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta i Gminy oraz dwóch Wiceprzewodniczących; 
3) projekty uchwał: 
4) uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pilica, wyboru 

I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Pilica, wyboru II Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta i Gminy Pilica; 

5) nagrania audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy www.pilica.pl 

Protokołowała: 

na sukces. 

Ad 6. 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

zybylik 
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