
 
1

 

PPrroottookkóółł  nnrr  IIII//1100  

zz  ddrruuggiieejj  sseessjjii  VVII  kkaaddeennccjjii  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

ooddbbyytteejj    22  ggrruuddnniiaa    22001100  rrookkuu  

ww  ssaallii  sseessyyjjnneejj  NNrr  1100  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy  ww  WWaaggaańńccuu  ––  ggooddzz..  11663300  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Ad.1 

Otwarcia obrad II Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy Pan Michał Dyko, powitał obecnych na sali radnych, sołtysów   

i  zaproszonych gości: Wójta Gminy – P. Marciniaka, Skarbnika Gminy – D.Roszko, 

Z-cę Wójta – E.Musiała, Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wagańcu 

Pana J.Kanię. 

Stwierdził, 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  

Przewodniczący Rady M.Dyko – poinformował, że sesja została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy poprzedniej kadencji Pana Piotra Marciniaka, również 

wybranego na VI kadencję Rady Gminy. Następnie przedstawił ten wniosek, który 

wpłynął w sprawie zwołania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym - stanowi on również załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Nawiązując do projektu porządku obrad, poprosił Radę Gminy o wyrażenie 

stanowiska w tym zakresie. 

 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie II  Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad sesji. 

3. Przyjęcie ślubowania Wójta Gminy wybranego na VI kadencję. 

4. Zamknięcie II sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec. 

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 

porządek obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Michał Dyko – na wstępie tego punktu poprosił 

Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pana Józefa Kanię o wręczenie 

zaświadczenia o bezpośrednim wyborze na Wójta Gminy Waganiec VI kadencji Pana 

Piotra Marciniaka – kserokopia zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej dokonał wręczenia w/w 

zaświadczenia Panu Piotrowi Marciniakowi Wójtowi Gminy Waganiec VI kadencji – 

pogratulował wyboru na Wójta Gminy i życzył dobrej współpracy z obecną Radą 

Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy VI kadencji o powstanie  

i złożenie ślubowania. 

 

Wójta Gminy Piotr Marciniak – powstał i złożył ślubowanie:  

Cyt. „ 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” ” 

 

Po ślubowaniu Wójt Gminy – podziękował wszystkim tym, którzy w ostatnich 

wyborach głosowali na niego, poinformował, że chce także uszanować tych, którzy 

byli odmiennego zdania. Podziękował wszystkim za udział w wyborach. Poparcie, 

jakie uzyskał z kadencji na kadencję jest coraz lepsze, to go bardzo cieszy, ale zdaję 

sobie sprawę z tego, że jest to coraz większa odpowiedzialność.  

Stwierdził, że ma nadzieję, iż współpracując ze wszystkimi radnymi uda się 

wspólnie przez te kolejne cztery lata dobrze gospodarować dla dobra mieszkańców.  

Podsumowując uznał, iż uważa, że te emocje po tej pierwszej sesji już opadły i, że 

zgoda buduje, a niezgoda rujnuje i jak wcześniej wspomniał wszyscy razem 

przystąpią do pracy dla dobra mieszkańców i gminy. 

Poinformował, że urząd wójta będzie wykonywał z całą starannością i rzetelnością 

na tyle na ile będzie potrafił. 

Podziękował za gratulacje, za słowa uznania i podsumowując stwierdził, że należy 

się wspólnie zabierać do pracy.  

 

Przewodniczący Rady – w imieniu Rady Gminy życzył sukcesów w VI kadencji. 

Stwierdził, że wydaje mu się, iż cała Rada Gminy i cała Wspólnota Sołecka będzie 

pomagać Wójtowi i wspólnie pracować.  

Podziękował Wójtowi Gminy za złożone ślubowanie i pogratulował. 
 

 

 

Ad.4 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Rady M.Dyko – zamknął 

obrady II sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1710 

 

Protokołowała:                                                                        

 


