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Ad.1 

Otwarcia obrad nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec dokonała 
Przewodnicząca Rady  Gminy Monika Bierzyńska , powitała obecnych na sali 
radnych oraz  zaproszonych gości. 
Poinformowała, że w obradach uczestniczy aktualnie 15 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji . 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 2  

Poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy poprzedniej 
kadencji Pana Piotra Marciniaka , również wybranego na V kadencje Rady Gminy . 
Następnie przedstawiła ten wniosek, który wpłynął na jej ręce : 
- stanowi on również załącznik nr 2 do protokołu. 

WWNNIIOOSSEEKK  OO  ZZWWOOŁŁAANNIIEE  SSEESSJJII  RRAADDYY  GGMMIINNYY 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o zwołanie sesji Rady Gminy Waganiec na  
dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego  wwnniioosskkuu..      

Planowany termin w dniu 6 grudnia 2006 roku /środa/ , o godz. 10 00  
  

UUzzaassaaddnniieenniiee  ::  
Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków wójta 
następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.  

Ślubowanie składa się w ciągu  7 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej 
Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej o zbiorczych 
wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie całego 
kraju.  

A zatem bieg 7-dniowego terminu rozpoczął  się od dnia Obwieszczenie Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 27 listopada 2006 r. o zbiorczych wynikach wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w 
dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r.(Dziennik Ustaw z dnia 29 
listopada 2006 r. nr 216, poz. 1586) 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni w materiałach otrzymali 
proponowany porządek obrad , w związku powyższym poprosiła Radę Gminy                 
o wyrażenia stanowiska w tym zakresie . 
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Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie  nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie 
kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na V kadencję . 
4. Zamknięcie nadzwyczajnej  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 
Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad. 
 
Ad.3 

Przewodnicząca Rady – na wstępie tego punktu poprosiła Przewodniczącego 
Gminnej Komisji Wyborczej Pana Józefa Kanię o wręczenie zawiadomienia,                        
o bezpośrednim wyborze na Wójta Gminy Waganiec V kadencji Pana Piotra 
Marciniaka – kserokopia zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej dokonał wręczenia w/w zaświadczenia 
Panu Piotrowi Marciniakowi Wójtowi Gminy V kadencji – pogratulował wyboru na 
Wójta Gminy i życzył dobrej współpracy z obecna Radą Gminy. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Monika Bierzyńska poprosiła Wójta Gminy                    
V kadencji o powstanie i złożenie ślubowania . 
 
Wójta Gminy Piotr Marciniak – powstał i złożył ślubowanie : „    Obejmując Urząd 
Wójta Gminy , uroczyście ślubuję , że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 
gminy”  
„ Tak mi dopomóż Bóg” 
 
Przewodnicząca Rady – podziękowała Panu Wójtowi za złożone ślubowanie i w 
imieniu Rady Gminy V kadencji , sołtysów , pracowników Urzędu i wszystkich 
obecnych na sali złożyła serdeczne gratulacje z osiągniętego sukcesu, życząc 
wszystkim obecnym na sali , aby podejmowane decyzje były zgodne z dobrem 
gminy. 
  
Radca Prawny Pani Agnieszka Wiśniewska – wręczyła Panu Wójtowi List 
Gratulacyjny od pracowników Urzędu Gminy  , odczytując jego treść  - stanowi on zał. 

nr 4 do protokołu. 

 
Następnie Wójt Gminy Piotr Marciniak – podziękował wszystkim za to spotkanie , 
które kończy kadencję poprzednią , a rozpoczyna nową wobec jogo osoby. Chciałby 
zapewnić, że ze swojej strony deklaruje jak najbardziej dalej idącą wolę współpracy 
ze wszystkimi . To co powiedział na I sesji podtrzymuje , że partie polityczne w jego 
mniemaniu powinny skończyć działalność w momencie ogłoszenia wyborów. 
Natomiast po złożeniu ślubowania Rada Gminy powinna stanowić radę , a nie 
poszczególnych członków politycznych ugrupowań.  



 
3 

Jeśli wszyscy przyjmą  taką sugestię myśli, że efekty będą znacznie lepsze dla 
rozwoju gminy, dla polepszenia bytu jej mieszkańców . Zarówno Wójt jak i Rada 
mają świadomość , że nie wszystkie bolączki , nie wszystkie potrzeby można 
zaspokoić natychmiast. Stwierdził, że gmina obecnie jest na progu dobrego okresu 
do inwestowania . Ten okres przestoju o którym już wspominał , po poprzedniej 
inwestycji dobiega praktycznie do końca. 
Gmina jest w stanie podjąć wysiłek również w formie zabezpieczenia kredytowego 
do kolejnych zadań. Jakie to będą działania zależy to od wielu czynników również 
od decyzji Rady .  
Środki finansowe o których wszyscy głośno mówią i radni również, pozyskanie ich  
zależeć będzie od wielu czynników . Nie jest prosta formuła , że pisze się wniosek          
i dostaje się pieniądze . W tym przypadku trzeba mieć własne , albo pożyczone 
środki , wykonać zadania i dopiero spodziewać się refundacji tych środków. I taka 
gmina jak nasza z takimi dochodami , z taką strukturą obciążeń, wydatków nie 
będzie permanentnie inwestować , tylko będą okresy jak już wspomniał , gdy będzie 
trzeba odpoczywać , zbierać środki , żeby móc dalej się rozwijać . 
Poinformował, iż zdaje sobie sprawę , że gmina w sensie czasowym istnieje przez 
bardzo krótki okres , jest to 16 lat w porównaniu do gmin , które istnieją od zawsze -  
jest to krótki okres . Wydaje się, że przez ten krótki okres widać dostrzegalne zmiany 
zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
Są to wodociągi, część kanalizacji i myśli , że istnieje pilna potrzeba poprawienia 
stanu dróg i na pewno będzie to uzgadniane  we wspólnej pracy z Radą Gminy. 
Na zakończenie podziękował za życzenia, za kwiaty i za obecność radnych i gości 
zaproszonych . 
  
Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Rady – zamknęła obrady  
II  sesji V kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1120 

 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Monika Bierzyńska  
 
Protokołowała:                                                                                                                                  
Insp. ds. obsługi Rady Gminy 
Iwona Marciniak 


