P R O T O K Ó Ł Nr I/2014
z obrad Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 900 odśpiewaniem hymnu państwowego.
I sesję Rady Gminy w Starej Kornicy otworzyła Pani Zofia Marczuk –
najstarsza wiekiem radna (senior) i prowadziła ją do czasu wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica. Następnie powitała radnych
i wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
Prowadząca obrady Pani Zofia Marczuk na podstawie listy obecności
stwierdziła obecność 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie powitała radnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz wszystkich
obecnych na sesji.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Kornicy Pani Milena
Jańczuk wyczytując wg kolejności alfabetycznej nazwiska radnych wręczyła
zaświadczenia potwierdzające wybór na Radnego Gminy Stara Kornica,
gratulując uzyskania mandatu.
Przed przystąpieniem do ceremonii ślubowania prowadząca obrady
poinformowała radnych o dowolności wypowiedzenia po słowie „Ślubuję”
zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odczytała tekst ślubowania,
określony w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i mieszkańców”.
Pan Łukasz Kalużny - najmłodszy wiekiem radny odczytał w kolejności
alfabetycznej nazwiska radnych, którzy składali ślubowanie słowami „Ślubuję.
Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca obrad Pani Zofia Marczuk podziękowała i stwierdziła, że radni
którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Stara Kornica.
Następnie przedstawiła porządek obrad. Proponowany porządek obrad radni
otrzymali przed sesją.

1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Ślubowanie radnych.
4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy/Zastępców Przewodniczącego
Rady.
5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
6. Ślubowanie Wójta
7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca obrad Pani Zofia Marczuk przystąpiła do kolejnego punktu
obrad, wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
Poprosiła o zgłaszanie kandydatów oraz ich przedstawienie. Przypomniała,
że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Pan Tadeusz Ilczuk zgłosił kandydaturę Pani Elwiry Hulińskiej na
Przewodniczącą Rady.
Pani Elwira Hulińska wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Mateusz Leszczyński zgłosił kandydaturę Pana Ignacego Janczuka.
Pan Ignacy Janczuk wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została powołana Pani Ewa
Szydłowska, członkiem komisji został Pan Tadeusz Ilczuk i Pan Leszek
Muszyński.
Za zgłoszonym składem Komisji Skrutacyjnej głosowali wszyscy radni. Głosów
za było 15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.
Przewodnicząca obrad Pani Zofia Marczuk stwierdziła, że Rada Gminy
powołała Komisję Skrutacyjną, która będzie
pracowała przy wyborze
Przewodniczącego Rady Gminy oraz zapoznała z zasadami głosowania:
 głosowanie jest tajne,
 radni głosują na kartkach, które zostaną rozdane,
 głosować można na jednego kandydata, stawiając zna „X” w kratce
z lewej strony obok nazwiska kandydata,
 wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów.

Radny Leszek Muszyński zapytał, czy jest kartka za, przeciw i wstrzymujący
się.
Prowadząca obrady pani Zofia Marczuk odpowiedziała, że jest tylko jedna
kartka.
Radny Leszek Muszyński zapytał, że w przypadku gdy się ktoś wstrzyma to jak
będzie określone.
Wójt Gminy Kazimierz Hawryluk wyjaśnił, że będą dwa nazwiska jako
kandydaci i przy każdym nazwisku będzie kwadracik, stawiając krzyżyk
typujemy daną osobę. Jeżeli ktoś nie postawi żadnego krzyżyka będzie głos
nieważny jak również jeżeli ktoś zaznaczy w dwóch kratkach też będzie
nieważny. Żeby głos był ważny musi zostać postawiony krzyżyk przy jednym
nazwisku.
Przewodnicząca obrad Pani Zofia Markowska poprosiła Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie tajnego głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Szydłowska wyczytywała
wg kolejności alfabetycznej nazwiska radnych i wręczała karty do głosowania.
Radni po wypełnieniu wrzucali karty do głosowania do wcześnie sprawdzonej
urny.
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Szydłowska zapoznała zebranych z protokołem
z głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
przeprowadzonego podczas Sesji w dniu 28 listopada 2014 roku.
Protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na
Przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica sporządzony na sesji w dniu 28
listopada 2014 r. wraz kartami do głosowania został przekazany
Przewodniczącemu Obrad i stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział
15 radnych uprawnionych do glosowania. Głosów ważnych oddano 15.
Kandydaci zgłoszeni na Przewodniczącego Rady otrzymali następujące ilości
głosów:
1. Pani Elwira Hulińska głosów 9.
2. Pan Ignacy Janczuk głosów 6.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym
Rady Gminy w Starej Kornicy w głosowaniu tajnym została wybrana Pani
Elwira Hulińska.

Prowadząca obrady Pani Zofia Marczuk odczytała projekt uchwały Nr I/ 1 /2014
Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
Uchwałę przegłosowano. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.
Prowadząca obrady Pani Zofia Marczuk pogratulowała nowo wybranej
Przewodniczącej Rady Gminy Stara Kornica Pani Elwirze Hulińskiej i poprosiła
o dalsze prowadzenie obrad.
Przewodnicząca Rady Pani Elwira Hulińska serdecznie podziękowała
Przewodniczącej obrad Pani Zofii Marczuk za sprawne prowadzenie obrad
I Sesji.
Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodnicząca Rady Pani Elwira Hulińska oznajmiła, że Rada Gminy wybiera
ze swego grona od 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze statutem gminy zatwierdzonym przez
Radnych poprzedniej kadencji w dniu 27 września 2011 roku Rada Gminy
dokonuje wyboru jednego Wiceprzewodniczącego.
Przewodnicząca Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów oraz ich
przedstawienie. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie.
Radny Tadeusz Ilczuk zgłosił
na Wiceprzewodniczącą Rady.
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Pani Halina Bardadin wyraziła zgodę.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Rada Gminy w Starej Kornicy postanowiła, że skład Komisji Skrutacyjnej
do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica pozostaje
niezmienny ponieważ nikt z członków Komisji Skrutacyjnej nie kandyduje na
Wiceprzewodniczącego Rady.
Wszyscy radni wyrazili zgodę, aby skład Komisji Skrutacyjnej pozostał
niezmienny.
Przewodnicząca Rady Pani Elwira Hulińska poprosiła Komisję Skrutacyjną
o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Szydłowska wyczytywała
wg kolejności alfabetycznej nazwiska radnych i wręczała karty do głosowania.
Radni po wypełnieniu wrzucali karty do głosowania do wcześnie sprawdzonej
urny.
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodnicząca
Komisji Skrutacyjnej Pani Ewa Szydłowska odczytała protokół z głosowania
tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Stara Kornica
przeprowadzonego podczas Sesji w dniu 28 listopada 2014 roku.
Kandydaci zgłoszeni na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy otrzymali
następujące ilości głosów:
1. Pani Bardadin Halina głosów 14.
Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wiceprzewodniczącym
Rady Gminy Stara Kornica w głosowaniu tajnym została wybrana Pani Halina
Bardadin. Protokół z obliczania głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na
Wiceprzewodniczącego Rady sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 r.
wraz kartami do głosowania został przekazany Przewodniczącej Rady Gminy
i stanowi załącznik do protokołu.
Pani Halina Bardadin nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
podziękowała wszystkim za zaufanie.
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Wiceprzewodniczącej Halinie Bardadin. Następnie przedstawiła projekt
Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 listopada 2014
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Uchwałę przegłosowano. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni.
Głosów za było 15. Przeciwnych i wstrzymujących się od głosu nie było.
Kolejnym punktem obrad było ślubowanie Wójta Gminy.
Przewodnicząca Rady Pani Elwira Hulińska – poprosiła Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej Panią Milenę Jańczuk o wręczenie zaświadczenia
o wyborze na Wójta Gminy Stara Kornica.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie
o wyborze Wójta Gminy Stara Kornica Panu Kazimierzowi Hawrylukowi oraz
pogratulowała wyboru.
Wójta Gminy Kazimierz Hawryluk podziękował za przewodnictwo i wybór na
kolejną kadencję na Wójta Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica Kazimierz Hawryluk odczytał 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. Tak mi dopomóż Bóg”.
Rada Gminy przyjęła ślubowanie od wybranego w wyborach bezpośrednich
Wójta Gminy Kazimierza Hawryluka.
Przewodnicząca Rady Pani Elwira Hulińska pogratulowała Wójtowi Gminy
Panu Kazimierzowi Hawrylukowi.
Radny Ignacy Janczuk – pogratulował nowo wybranej Przewodniczącej Rady
Gminy Pani Elwirze Hulińskiej, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani
Halinie Bardadin oraz Wójtowi Gminy Panu Kazimierzowi Hawrylukowi nowej
kadencji, życząc owocnej i dobrej pracy na rzecz mieszkańców. Praca
Przewodniczącego Rady nie jest łatwa i przez wszystkie lata które byłem
a mianowicie 12 lat, to co robiłem to robiłem dla dobra społeczeństwa nigdy dla
własnych celów. Podziękował za współpracę i poprosił aby nastąpiła jasność
i przejrzystość władzy.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Elwira
Hulińska zamknęła obrady I Sesji Rady Gminy w Starej Kornicy o godz. 10.15.
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