RADA GMINY
w Brodach
Rada Gminy Brody
Radni-Sesja

Protokół nr XIII/2018
I Sesja inauguracyjna kadencji 2018-2023 odbyta w dniu 21 listopada 2018 roku w Urzędzie
Gminy w Brodach
Obrady rozpoczęto 21 listopada 20180 godz. 10:00, a zakoń
czono o godz. 11:27 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.
Obecni:
Janusz Adamus
Jerzy Banasik
Jadwiga Bonia
Tomasz Budzyń
Andrzej Jagieła
Wojciech Janiec
Piotr Kosmata
Roch Kudelski
Aneta Kutera
Dariusz Łodej
Marek Michalczewski
Marta Prokop
Leszek Sarna
Beata Szustak
1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy w Brodach:
Obrady sesji otworzył radny senior Pan Wojciech Janiec, który powitał
wszystkich radnych
i zaproszonych gości:
Wójta Gminy-Panią Marzenę Bernat, Sekretarza Gminy —Pana Jana Kosielę
, Skarbnika
Gmin- Panią Dorotę Dyka, radcę —Pana Sławomira Dziurę, kierowników referatów
i jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorów szkół, komendanta Policji, komendanta PSP,
prezesów OSP, księży z parafii, sołtysów, mieszkańców i regionalną prasę.
Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach nowo
wybranym radnym zaświadczeń o wyborze:
Zaświadczenie o wyborze nowo wybranym radnym na kadencję 2018-2023 wrę
czył Pan
Paweł Zięba.
Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Brodach nowo
wybranemu Wójtowi Gminy Brody zaświadczenia o wyborze:
Pani Wójt Marzenie Bernat zaświadczenie o wyborze na kadencję 2018-2023 wręczył Pan
Paweł Zięba.

Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Brodach:
Senior rady odczytał treść ślubowania:" wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców", a najmłodsza wiekiem radna Pani Marta Prokop
wyczytywała kolejno alfabetycznie z imienia i nazwiska radnych, którzy potwierdzili wolę
złożenia ślubowania podnosząc do góry prawą rękę i wypowiadając słowa: „taki mi dopomóż
Bóg".
Stwierdzenie prawomocności obrad:
Pan Wojciech Janiec- radny senior stwierdził, iż sesja jest prawomocna, gdyż uczestniczy
w niej 14 radnych.
Przyjęcie porządku obrad:
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach:
Prowadzący sesję poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy
w Brodach. Radni zgłosili tylko jednego kandydata Pana Janusza Adamus, który wyraził
zgodę i jednogłośnie zamknęli listę kandydatów. Do Komisji Skrutacyjnej radni zgłosili
następujące osoby, które wyraził zgodę na pracę w tej komisji:
Pani Beata Szustak
Pani Jadwiga Bonia
Pani Marta Prokop
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się, przygotowała karty do głosowania, przedstawiła
regulamin głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i odczytała protokół wyników
głosowania. Wszyscy głosujący 14 osób opowiedziało się za wyborem Pana Janusza Adamus
na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach.
Uchwała NrXIII/76/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach
została podjęta jednogłośnie.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach prowadzenie obrad:
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy otrzymał bukiet kwiatów i gratulacje od
zebranych, podziękował za wybór, zajął miejsce za stołem prezydialnym i przejął dalsze
prowadzenie sesji.
Pan Jan Kosiela Sekretarz Gminy przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy pismo —
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 3 listopada 2018 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy w Brodach w okręgu
wyborczym nr 1 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na
dzień 21 października 2018 roku Pani Marzeny, Agaty Bemat.

Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach:

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wybór 1 Wiceprzewdniczącego Rady Gminy,
a radni powyższą propozycję przyjęli jednogłośnie zgłaszając kandydaturę Pana Tomasz
Budzynia, który wyraził zgodę. Ponieważ nie zgłoszono więcej kandydatur i nie zmieniono
składu Komisji Skrutacyjnej to Komisja przystąpiła do pracy, przygotowała karty do
głosowania, przedstawiła regulamin głosowania, przeprowadziła głosowanie tajne i odczytała
protokół wyników głosowania. Wszyscy głosujący 14 osób opowiedziało się za wyborem
Pana Tomasza Budzynia na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Brodach.
Uchwała NrXIII/77/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
w Brodach została podjęta jednogłośnie.
Nowo wybrany Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymał bukiet kwiatów i gratulacje od
zebranych, podziękował za wybór i zajął miejsce za stołem prezydialnym
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Brody:
Pani Wójt Marzena Bemat podnosząc do góry prawą rękę złożyła ślubowanie: "obejmując
urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy"
dopowiadając słowa „taki mi dopomóż Bóg.
Pani Wójt otrzymała bukiet kwiatów i gratulacje od wszystkich zebranych oraz wygłosiła
przemówienie, który znajduje się w linku:www.youtube.com/playlist?list=PL2vmBfcmej4S5M3botrJOHrixtRwEpii
Na zakończenie przemówienia poczęstowała zebranych tortem z napisem Gmina Brody
kadencja 2018-2023
Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Brodach:
Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady sesji po zrealizowaniu całego planu
posiedzenia i jednocześnie wyznaczył termin kolejnej sesji zgodne z planem pracy na dzień
30 listopada 2018 roku godz.9,30.
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