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Obecni według załączonej listy obecności - załącznik nr 1, 2 do protokołu. 
 
Ad. 1 
W pierwszym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Gizela 
Siedlaczek, która skierowała w stronę nowo wybranych radnych gratulacje  
z Ŝyczeniami sukcesów w pracy w samorządzie gminnym. Kolejno odczytała stosowny 
artykuł z Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
a następnie przystąpiła do uroczystego wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego do 
Rady Gminy Ornontowice w kolejności alfabetycznej. 
 
Ad. 2 
Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Ornontowice otworzył najstarszy wiekiem radny 
obecny na sesji, Pan Stanisław Malczyk, który serdecznie powitał zebranych.  
 
W dalszej kolejności po sprawdzeniu listy obecności stwierdził, Ŝe na ustawowy stan 15 
radnych obecnych jest 15, wobec czego sesja jest prawomocna. 
 
Ad. 3 
W kolejnym punkcie porządku obrad najstarszy wiekiem radny, Pan Stanisław Malczyk, 
wyjaśnił zebranym sposób złoŜenia ślubowania przez nowo wybranych radnych a takŜe 
odczytał art. 23a ustawy o samorządzie gminnym oraz treść roty: „Wierny Konstytucji i Prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców ” - ślubowanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Radni odczytani wg listy obecności składali kolejno ślubowanie wypowiadając głośno 
„Ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”. Poprzez złoŜenie ślubowania nowo wybrani radni uzyskali 
uprawnienia do wykonywania mandatu radnego. 
 
PORZĄDEK OBRAD SESJI: 
 

1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego przez Przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej. 

2. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji oraz 
stwierdzenie jej prawomocności. 

3. ZłoŜenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy 

Ornontowice i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice – podjęcie uchwały. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały. 
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – podjęcie uchwały. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 4 
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice 
i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice. Spytał czy radni mają jakieś uwagi bądź  
chcą wnieść zmiany do treści regulaminu. 
 
Radni nie wnieśli uwag do projektu. 
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Głosowanie – na stan 15 radnych – obecnych: 15 radn ych  
• Za: 15 
• Przeciw: 0 
• Głosy wstrzymujące: 0 

 
Uchwała Nr I/1/10 w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
Ornontowice na stan 15-tu radnych została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu. 

 
Ad. 5 
Zgodnie z przyjętym uchwałą Nr I/1/10 Rady Gminy Ornontowice regulaminem głosowania 
wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Ornontowice, radni dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej, która czuwać miała nad 
przebiegiem tajnego głosowania, zarówno w przypadku wyboru Przewodniczącego  
jak i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, w składzie:  
- radny Arkadiusz Nowak (radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej), 
- radny Piotr Szołtysek (radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej), 
- radny Marcin Kotyczka (radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej). 
 
Skład Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany jednogłośnie (na stan 15 radnych). 
 
Następnie radni przystąpili do zgłaszania kandydatów na funkcję Przewodnicz ącego Rady 
Gminy.  
 
Radny Piotr Szołtysek zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Zientka, motywując wybór 
między innymi jego doświadczeniem, wyŜszym wykształceniem administracyjnym oraz 
dyspozycyjnością. Radny Zientek wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Gminy została zamknięta.  
 
Kolejno członkowie Komisji Skrutacyjnej wyłonili spośród siebie Przewodniczącego 
przedmiotowej Komisji w osobie radnego Arkadiusza Nowaka, na co radny wyraził zgodę. 
Wybór Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej został przegłosowany jednogłośnie „za”  
(na stan 15 radnych). 
 
Członkowie Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z przyjętym regulaminem, przygotowali karty do 
głosowania a następnie przystąpili do ich rozdania.  
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał sporządzony przez Komisję protokół, z którego wynika, Ŝe na aktualny 
stan 15 radnych, w tym 1 radny wyłączony z głosowania na mocy art. 25a ustawy  
o samorządzie gminnym (Tadeusz Zientek), jedyny kandydat na Przewodniczącego Rady 
Gminy, Tadeusz Zientek, uzyskał 11 głosów „za”. W myśl przyjętego regulaminu 3 głosy 
uznane zostały za niewaŜne. Tym samym, radny Tadeusz Zientek wybrany został 
Przewodnicz ącym Rady Gminy Ornontowice kadencji 2010-2014. 
 
Przewodniczący obrad przystąpił do odczytania uchwały Nr I/2/10 Rady Gminy w sprawie: 
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, która na stan 15-tu radnych została 
przyjęta jednogłośnie (załącznik nr 5). 
 
Przewodniczący Obrad poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady o poprowadzenie 
dalszej części obrad. Pogratulował mu wyboru oraz Ŝyczył powodzenia na tym zaszczytnym 
stanowisku.  
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W pierwszych słowach, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował radnym za oddane na 
niego głosy i duŜy kredyt zaufania. Oznajmił, Ŝe mandat radnego jest dla niego duŜym 
zaszczytem, natomiast funkcja Przewodniczącego Rady – wyjątkowym wyróŜnieniem. 
Zapewnił, Ŝe postara się nikogo nie zawieźć i będzie wypełniał swoje obowiązki jak najlepiej 
potrafi.   
 
Co do organizowania pracy rady Przewodniczący wspomniał, Ŝe postara się wypowiedzieć  
w późniejszym terminie. Oznajmił jednak, Ŝe planuje w tej kadencji regularne szkolenia. 
Przewodniczący pogratulował wszystkim radnym oraz Wójtowi Gminy sukcesu wyborczego a 
takŜe wyraził nadzieję na dobrą współpracę. 
 
Ad. 6 
W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpiło zgłaszanie kandydatów na stanowisko 
Wiceprzewodnicz ącego Rady Gminy .  
 
Radny Arkadiusz Nowak zaproponował kandydaturę radnego Ryszarda Milanowskiego, 
motywując swój wybór doświadczeniem kandydata, jego dyspozycyjnością, rozsądkiem  
i wywaŜeniem. Radny Milanowski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy została zamknięta.  
 
Radny Arkadiusz Nowak, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał sposób 
głosowania, po czym rozdano przygotowane karty do głosowania. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał sporządzony przez Komisję protokół, z którego wynika, Ŝe na aktualny 
stan 15 radnych, w tym 1 radny wyłączony z głosowania na mocy art. 25a ustawy  
o samorządzie gminnym (Ryszard Milanowski), jedyny kandydat na Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy, Ryszard Milanowski, uzyskał 10 głosów „za”. W myśl przyjętego regulaminu 4 
głosy uznane zostały za niewaŜne. Tym samym radny Ryszard Milanowski wybrany został 
Wiceprzewodnicz ącym Rady Gminy Ornontowice kadencji 2010-2014. 
 
Kolejno Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do odczytania uchwały  
Nr I/3/10 w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice (załącznik nr 
6). Z uwagi na fakt, Ŝe jest to uchwała stwierdzająca głosowania nie przeprowadzono. 
 
Wiceprzewodniczący Rady zabrał głos dziękując za oddane głosy. Wyraził  nadzieję, Ŝe 
swoją pracą zasłuŜy takŜe na szacunek oponentów. Oznajmił, Ŝe będzie się kierował troską i 
dobrem wszystkich mieszkańców bez względu na okręg, w którym mieszkają. 
Wiceprzewodniczący wspomniał, Ŝe ma nadzieję na zgodną współpracę z radnymi, Wójtem, 
Z-cą Wójta i pracownikami urzędu. Na koniec podsumował swoją wypowiedź słowami: 
„Powinniśmy pamiętać, Ŝe jesteśmy tutaj przez ludzi ale i dla ludzi”. 
 
Ad. 7 
W Wolnych głosach i wnioskach Przewodniczący Rady wspomniał o: 

• konieczności przyniesienia zdjęcia legitymacyjnego, celem wyrobienia legitymacji 
radnego; 

• konieczności złoŜenia oświadczeń majątkowych do 30 dni od dnia złoŜenia  
ślubowania. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy do oświadczeń 
majątkowych naleŜy dołączać PIT. Radca prawny, Stanisław Cichecki odpowiedział, Ŝe nie – 
tylko raz w roku do oświadczeń rocznych naleŜy dołączać zeznanie podatkowe.  
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Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe radni mogą się zapisywać do poszczególnych Komisji 
Stałych. 
 
Wójt wspomniał, Ŝe nastąpiło zamieszanie w kwestii ogłoszenia wyników wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Zdaniem Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego,  
7-dniowy termin zwołania sesji, na której Wójt winien złoŜyć ślubowanie, naleŜy liczyć od 
ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów w Dzienniku Ustaw. 
 
Radny Kaczor spytał, na jaki dzień naleŜy wpisać kwotę dochodu w oświadczeniach 
majątkowych – Radca prawny odparł, Ŝe na dzień 30 listopada. 
 
Ad. 8 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 17.17 
zakończył sesję Rady Gminy Ornontowice.  
        

 
 
Przewodniczył: 
 

Tadeusz Zientek 
Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Protokołowała: 
Iwona Skrzypczyk 

 


