
Protokół 
z obrad I Sesji Rady Gminy Cisek 

z dnia 19 listopada 2018r- godz16:00. 

 

Ad.1. Pierwszą Sesję VIII kadencji Rady Gminy Cisek zgodnie z art. 20.ust.1 pkt.2c ustawy 

o samorządzie gminnym  prowadził   najstarszy wiekiem Radny Jan Malik. Słowami „Otwieram 

obrady I Sesji Rady Gminy” otworzył obrady sesji i powitał wszystkich zebranych: radnych , Pana 

Alojzego Parysa Wójta Gminy ustępującego, Pana Rajmunda Frischko Wójta elekta, pracowników 

urzędu, Pana redaktora „Gazety Lokalnej” . Złożył  życzenia owocnych obrad, szczególnie wzajemnej 

współpracy.  Porządek obrad I Sesji został ustalony  Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu 

III z dnia 5 listopada 2018r. stanowiącym załącznik nr 1 do protokółu sesji.    

Prowadzący obrady Jan Malik odczytał porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

  

1. Otwarcie  obrad sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Stwierdzenie kworum. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

6. Wybór Przewodniczącego Rady. 

      7.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 

      8.  Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. 

      9.  Zakończenie obrad I sesji Rady. 

 

 Ad.2. Udzielono głosu Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Cisku Pani  Teresie Janyk, która 

wręczyła radnym zaświadczenia o  wyborze na Radnego Gminy Cisek. 

Ad.3. Przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.  Zgodnie z art. 23a ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.  (Dz. U. z 2018 poz.994 ze zmianami) prowadzący obrady 

I Sesji Jan Malik odczytał rotę ślubowania „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej    

ślubuję uroczyście  obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 

Radni według kolejności alfabetycznej , na stojąco,  składali ślubowanie poprzez wypowiedzenie słowa              

„ ślubuję”,  lub „ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg”.: 

Barucha Andrzej -„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Golasz Tomasz-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Hałas Diter-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Harc Teresa-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Kecler Feliks- „ślubuję” tak mi dopomóż Panie Boże”, 

Ketzler Alojzy- „ślubuję” 

Malik Jan-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Markiefka Marcin-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Mrozek Jan-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Musioł Ryszard-”ślubuję” 

Stefanides Marek-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Strominska -Richter Weronika -„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Szafarczyk Rozwita -„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Wurst Alojzy-„ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

Zemełka Adam- „ ślubuję,  tak mi dopomóż Bóg” 

 



 

Ad. 4.. Obrady I Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne na 15 radnych, obecnych 15. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 2 do protokółu sesji. 

Ad.5. Przystąpiono do wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej celu przeprowadzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy . 

Prowadzący obrady Jan Malik prosił   o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej , która 

przeprowadzi tajne głosowanie: 

1. Wurst Alojzy  - wyraził zgodę, został zgłoszony przez Tomasza Golasz , 

2. Kecler Feliks  - wyraził zgodę, został zgłoszony przez Marcina Markiefka, 

3. Golasz Tomasz-wyraził zgodę, został zgłoszony przez  Ditra Hałasa, 

Innych kandydatur nie zgłoszono, prowadzący obrady zamknął listę zgłaszania kandydatów. 

Skład zgłoszonej komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnych wyborów na Przewodniczącego  

Rady Gminy Cisek poddano pod głosowanie: 

za przyjęciem                            - 15 głosów, 

przeciw                                      -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania  -   0 głosów, 

Skład osobowy  komisji skrutacyjnej jednogłośnie przyjęto. 

Ad.6. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Cisek. Prowadzący obrady Radny Jan 

Malik prosił o zgłaszanie kandydatów : 

1. Szafarczyk Rozwita - wyraziła zgodę, została zgłoszona przez Radnego Marcina Markiefka. 

Innych kandydatów nie zgłoszono,  zakończono zgłaszanie kandydatów.                                          

Komisja skrutacyjna wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym został Golasz Tomasz, 

natomiast Radni Alojzy Wurst i Kecler Feliks zgodnie z wyborem to członkowie komisji skrutacyjnej. 

Komisja skrutacyjna przygotowała 15 kart do głosowania i przedstawiła procedurę głosowania.  Karty 

do głosowania rozdano  i radni kolejno, pojedynczo   podchodzili do urny    i wrzucali oddany głos. 

Komisja w tym czasie przeliczyła głosy i sporządziła protokół. Po przerwie przewodniczący komisji 

skrutacyjnej Golasz Tomasz odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na 

Przewodniczącego Rady. 

Radna Szafarczyk Rozwita  – 14 głosów, 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Przewodniczącą Rady Gminy  Cisek została Radna  

Rozwita Szafarczyk,  która otrzymała  14  ważnych głosów. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi 

załącznik do projektu uchwały. Odczytano uchwałę, która jest potwierdzeniem dokonanego wyboru. 

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 19 listopada 2018r.   w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

nr 3 do protokółu sesji. 

Dalsze prowadzenie obrad sesji przekazano nowo wybranej Przewodniczącej Rozwicie Szafarczyk. 

Złożono sobie gratulacje. Pani przewodnicząca  podziękowała za dokonany wybór, za zaufanie 

radnych, , dalej czuje  wzruszenie  jak została wybrana po raz pierwszy na przewodniczącą ,, jest to 

niesamowite przeżycie” zapewniła, że dalej postara się wypełniać swoje obowiązki godnie i najlepiej 

jak tylko jest to możliwe. Podziękowała  również swoim wyborcom  za zaufanie. Przystąpiła do  

prowadzenia dalszych obrad sesji. 

Ogłoszono 5 min. przerwy. 
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Ad.7. Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek. 

Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk  prosiła radnych   o zgłaszanie kandydatur na 

wiceprzewodniczącego: 

1. Jan Malik - wyraził  zgodę, został  zgłoszony przez  Marcina Markiefka , 

2. Ketzler Alojzy  - wyraził zgodę, została zgłoszona przez  Ryszarda Musioła, 

Innych kandydatów nie zgłoszono, zakończono zgłaszanie kandydatów    na wiceprzewodniczącego 

rady, zamknięto listę zgłaszania kandydatów. 

Propozycją radnych było, aby ta sama komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory na 

wiceprzewodniczącego rady. 

Wniosek poddano pod głosowanie : 

za przyjęciem                           -15 głosów, 

przeciw                                    -  0 głosów, 

wstrzymało się od głosowania – 0 głosów, 

Wniosek w sprawie nie dokonywania zmian składu osobowego  komisji skrutacyjnej jednogłośnie 

przyjęto. 

Komisja skrutacyjna przygotowała 15 kart do głosowania z wpisanymi nazwiskami osób wg kolejności 

alfabetycznej , które rozdzielono radnym. Przewodniczący komisji skrutacyjnej Golasz Tomasz omówił 

procedurę głosowania. Przystąpiono do procedury głosowania, radni kolejno, pojedynczo podchodzili 

do urny i wrzucali kartę.  Komisja skrutacyjna  dokonała przeliczenia głosów i sporządziła protokół. 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Golasz Tomasz odczytał protokół z przeprowadzonego 

głosowania  tajnego na Wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku przeprowadzonego tajnego 

głosowania Wiceprzewodniczącym  Rady Gminy  Cisek został Radny Jan Malik  który otrzymał 10 

głosów.  Drugi kandydat  Ketzler Alojzy  otrzymał – 5 głosów.  Wiceprzewodniczący  Rady  Malik Jan 

podziękował za dokonany wybór. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do projektu 

uchwały. Odczytano uchwałę, która jest potwierdzeniem dokonanego wyboru. . 

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Cisek z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Cisek większością głosów została podjęta. Uchwała stanowi  

załącznik nr  4 do protokółu sesji. 

Ad. 8.  Przewodnicząca Gminnej  Komisji Wyborczej Teresa Janyk wręczyła  nowo wybranemu Wójtowi 

zaświadczenie o wyborze . Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym przystąpiono do złożenia 

ślubowania.  Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk udzieliła głosu nowo wybranemu 

Wójtowi Gminy Cisek Rajmundowi Frischko, który złożył ślubowanie. 

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” . Wójt Gminy Cisek  na stojąco i podniesioną prawą ręką 

potwierdził rotę słowami „  Ślubuję ,tak mi dopomóż Bóg”.  

Złożono sobie życzenia owocnej pracy. Poprzedni Wójt Alojzy Parys przekazał nowo zaprzysiężonemu 

Wójtowi klucze do budynku Urzędu Gminy jak również drobne upominki w postaci portfela i zestawu 

długopisów. Podziękował radnym za poprzednie lata współpracy, podziękował również Pani 

Przewodniczącej Rozwicie Szafarczyk. Poinformował, że dalej będzie sprawami gminy żył 

 i  współpracował jako radny powiatu. Nowo zaprzysiężony Wójt Rajmund Frischko podziękował za 

prezenty, zapewnił, że będzie czynił wszelkie starania aby w naszej Gminie żyło się dobrze. 

Ad.9. Ustalono termin następnej sesji – na dzień 03 grudnia 2018 r., następnie będzie wspólne 

posiedzenie komisji w sprawie omówienia projektu budżetu gminy na rok 2019 oraz ustalono wstępnie 

termin sesji   w sprawie uchwalenia budżetu gminy  na dzień 17 grudnia 2018r. 
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Radni potwierdzili, że godzina 16:00 i w poniedziałki mogą być posiedzenia rady. Sekretarz Gminy 

poinformował o elektronicznej obsłudze posiedzeń rady i w związku z tym radni powinni być 

przeszkoleni. Ustalono termin szkolenia na dzień 3 grudnia 2018 r. na godz.16:00, po szkoleniu 

rozpoczną się obrady sesji. Innych wniosków nie zgłoszono. Radni otrzymali papierową wersję ustawy 

 o samorządzie gminnym oraz statut gminy  ze zmianami. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita 

Szafarczyk słowami „zamykam obrady I Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady. 
  

Protokółowała: Małgorzata Siegmann 

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca 

                                                                                                     Rady Gminy Cisek 

                                                         

                                                                                                        Rozwita Szafarczyk 
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