
Protokół Nr I 

pierwszej sesji Rady Gminy Szydłów w kadencji 2018 - 2023, wybranej 
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. która 
odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Szydłowie. 
Obrady rozpoczęły się o godz. 12 0 0 a zakończyły o godz. 13 2 5 . 

W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 14 radnych. 

Lista obecności radnych jest załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie przez radnego Seniora I sesji Rady Gminy Szydłów. 
2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w 

Szydłowie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. 
3. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w 

Szydłowie mowo wybranemu Wójtowi Gminy Szydłów zaświadczenia 
o wyborze. 

4. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Szydłów. 
5. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum) 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów 
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szydłów prowadzenia 

obrad. 
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szydłów. 
10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szydłów. 
11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Szydłów. 

Ad. 1. 

Obrady I sesji Rady Gminy Szydłów otworzył i do czasu wybrania przewodniczącego 
Rady Gminy przewodniczył obradom - pan Marek Skuza - najstarszy wiekiem z 
pośród nowo wybranych radnych, który powitał obecnych na sesji nowo wybranych 
radnych, Wójta elekta Andrzeja Tuza, pracowników UG, Dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy. 

Ad. 2. 

Przewodniczący obradom poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w 
Szydłowie o wręczenie nowym radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. 

Pan Wiesław Urbanowski - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej kolejno 
wyczytując nazwiska nowych radnych wręczał im stosowne zaświadczenia oraz 
gratulował wyboru na radnego. 



Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Szydłowie - pan Wiesław 
Urbanowski wręczył panu Andrzejowi Tuz zaświadczenie o wyborze na stanowisko 
Wójta Gminy Szydłów, gratulując mu wyboru i życząc dalszych realizacji wszystkich 
planów i zamierzeń. 

W tej chwili Przewodniczący obrad sesji - radny M. Skuza przywitał przybyłego na 
sesję dotychczasowego Wójta Gminy J. Klamczyńskiego oraz Starostę 
staszowskiego - Michała Skotnickiego. 

Ad. 4. 

W tym punkcie porządku obrad radni złożyli ślubowanie jakie przewiduje ustawa o 
samorządzie gminnym i którego złożenie ślubowania jest warunkiem objęcia 
mandatu radnego RG. Ślubowanie zostało złożone w ten sposób, iż przewodniczący 
obradom Marek Skuza 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", 
następnie wyczytywał nazwisko radnego, a ten powstając wypowiadał słowo 
„ślubuję" i mógł dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg". 
W ten sposób 14 radnych obecnych w tej części I sesji RG objęło mandaty radnych. 
Lista obecności radnych na I sesji RG jest zarazem listą radnych, którzy złożyli 
ślubowanie w dniu 19 listopada 2018 r. 

Ad. 5. 

Radny senior Marek Skuza - przewodniczący obradom sesji RG stwierdził quorum 
14 radnych uprawniające Radę Gminy do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Ad. 6. 

Przewodniczący obradom przedstawił radnym proponowany porządek obrad I sesji 
RG i poprosił radnych o zgłaszanie wniosków, co do jego zmian lub uzupełnienia. 
Wnioski takie nie zostały zgłoszone i w przeprowadzonym głosowaniu jawnym 
proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty. 

Ad. 7. 

W tym punkcie porządku obrad radny senior Marek Skuza poprosił radnych o 
zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, której celem będzie przeprowadzenie 
wyboru przewodniczącego RG i wiceprzewodniczącego RG. 
Radny Zbigniew Głogowski zgłosił radnego Leszka Wójcika, radna Agnieszka 
Stawecka zgłosiła radnego Mariusza Arendarskiego, radny Sebastian Gałązka zgłosił 
radnego Damiana Karwatę. Innych kandydatów nie zgłoszono. 



Przewodniczący obrad zapytał kolejno zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę 
na pracę w Komisji Skrutacyjnej, a gdy otrzymał potwierdzenie od wszystkich 
zgłoszonych przeprowadził głosowanie jawne w sprawie powołania tej komisji w 
proponowanym składzie. Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisje Skrutacyjną w 
składzie Leszek Wójcik, Mariusz Arendarski, Damian Karwata. Członkowie komisji 
opuścili salę obrad RG celem ukonstytuowania się. 
Po powrocie na salę obrad radny Mariusz Arendarski przedstawił protokół z 
ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej , z którego wynika, że przewodniczącym 
Komisji Skrutacyjnej został Mariusz Arendarski, Zastępcą -Leszek Wójcik, a radny 
Damian Karwat członkiem Komisji. 
Następnie przewodniczący obrad I sesji poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
przewodniczącego RG. 
Radny Dawid Sobiegraj zgłosił kandydaturę radnej Katarzyny Skuzy, która na pytanie 
przewodniczącego obrad czy wyraża zgodę na kandydowanie do tej funkcji 
odpowiedziała twierdząco. Radna Agnieszka Juszczak zgłosiła kandydaturę Łukasza 
Gondka który na pytanie przewodniczącego obrad czy wyraża zgodę na 
kandydowanie do tej funkcji odpowiedział twierdząco. 
Mimo wezwania przewodniczącego obrad do zgłaszania innych kandydatów, tacy 
kandydaci nie zostali zgłoszeni. 
Następnie przewodniczący obrad poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart 
do głosowania. 
Po sporządzeniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna rozdała je radnym, a po 
krótkiej chwili przewodniczący obrad wyczytywał nazwiska radnych, a ci podchodzili 
do urny i wrzucali swoje karty do głosowania. Po przeprowadzonym głosowaniu 
Komisja Skrutacyjna udała się do odrębnego pomieszczenia celem policzenia głosów 
i sporządzenia protokołu z wyboru. 
Po upływie czasu niezbędnego na wykonanie tych czynności Komisja Skrutacyjna 
powróciła na salę obrad, a radny Mariusz Arendarski - przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania, z którego wynika , iż Przewodniczącą 
Rady Gminy Szydłów została wybrana radna Katarzyna Skuza, która otrzymała 9 
głosów za wyborem, natomiast Łukasz Gondek otrzymał 5 głosów. 
Protokół z głosowania wraz z kartami do głosowania jest załącznikiem do protokołu z 
I sesji RG. Wybór przewodniczącej RG powitany został przez zgromadzonych 
oklaskami. 
Przewodniczący obrad przedstawił tekst uchwały RG w sprawie wyboru 
przewodniczącej Rady Gminy i stwierdził, że uchwała ta odzwierciedla wyniki 
wyborów przedstawione przez Komisję Skrutacyjną i nie podlega głosowaniu. 

U C H W A Ł A Nr 1/1/2018 
(o treści jak w załączeniu) 



Radna Katarzyna Skuza przejmując przewodnictwo obrad I sesji RG podziękowała 
radnym za okazane jej zaufanie i wybór na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy 
Szydłów i wyraziła nadzieję, że ta kadencja będzie również owocna jak poprzednia, 
gdyż zgoda buduje a niezgoda rujnuje. 

Pogratulowała również nowemu Wójtowi Gminy i nowo wybranym radnym. 

Ad. 9. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Radny Leszek Wójcik zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa Głogowskiego, a ten 
wyraził zgodę na kandydowanie. 
Mimo prośby o zgłaszanie innych kandydatów nikt więcej nie został zgłoszony . 
Komisja Skrutacyjna opuściła na chwilę salę obrad celem przygotowania kart do 
głosowania a po ich sporządzeniu rozdała je radnym. Po krótkiej chwili 
Przewodnicząca RG kolejno wyczytywała nazwiska radnych, a ci wrzucali do 
przygotowanej urny karty z dokonanym wyborem. 
Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem dokonania obliczeń wyników i 
sporządzenie protokołu głosowania. 
Po powrocie komisji Skrutacyjnej na salę obrad. Przewodniczący Komisji Mariusz 
Arendarski odczytał protokół, z którego wynika że w głosowaniu udział wzięło 14 
radnych, głosów ważnych oddano 14, za wyborem radnego Zbigniewa Głogowskiego 
na funkcję Wiceprzewodniczącego RG głosowało 14 radnych. Protokół Komisji 
Skrutacyjnej stwierdza, że radny Zbigniew Głogowski został wybrany na 
Wiceprzewodniczącego RG Szydłów. 
Przewodnicząca RG przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego RG i stwierdziła, że nie podlega głosowaniu ponieważ wyniki 
wyborów zostały podane przez Komisje Skrutacyjną. 

U C H W A Ł A Nr 1/2/2018 
(o treści jak w załączeniu) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za zaufanie i wybór jego 
osoby na Wiceprzewodniczącego RG. 

Ad. 10. 

Pan Andrzej Tuz objął stanowisko Wójta Gminy Szydłów składając wobec Rady 
Gminy Szydłów ślubowanie o następującej treści: 
„Obejmując urząd Wójta Gminy Szydłów, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 



pomyślności mieszkańców gminy Szydłów". Ślubowanie zostało złożone z dodaniem 
zdania „Tak mi dopomóż Bóg". 
Wójt Gminy pogratulował radnym, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu 
Rady Gminy wyboru i wyraził nadzieje, że współpraca będzie przebiegać dobrze. 
Były Wójt Jan Klamczyński również pogratulował wyboru nowemu Wójtowi Gminy, 
Przewodniczącej RG i Wiceprzewodniczącemu RG, oraz życzył nowej Radzie 
Gminy i Wójtowi kolejnych milionów na inwestycje w gminie. 
Skarbnik Gminy pani Alicja Kłonicka w imieniu wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy podziękowała za wspólne lata pracy i współpracę odchodzącemu ze 
stanowiska Janowi Klamczyńskiemu, wręczając mu kwiaty oraz pamiątkowy 
grawerton. W imieniu sołtysów podziękowania odchodzącemu Wójtowi złożyła 
Wanda Niedbała - Sołtys Kotuszowa. 
Pani Skarbnik, w imieniu pracowników Urzędu Gminy, pogratulowała nowemu 
Wójtowi Andrzejowi Tuzowi, wręczając mu kwiaty i życząc owocnej współpracy na 
rzecz mieszkańców Gminy Szydłów. Wójt Andrzej Tuz podziękował wszystkim , 
którzy wspierali go w kampanii wyborczej i tym, którzy oddali na niego swój głos. 
Powiedział, że z pełną pokorą przyjmuje wynik wyborczy jako kredyt zaufania od 
mieszkańców. Zaznaczył że postara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania. 
Panie Dyrektorki szkół Podstawowych w Szydłowie i w Solcu , pani Dyrektor 
Gimnazjum i Przedszkola oraz pani Dyrektor GCK wręczyli bukiety kwiatów i 
pogratulowali wyboru nowej Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy 
życząc mu spełnienia obietnic wyborczych. 
Wójt Gminy Andrzej Tuz jeszcze raz podziękował wszystkim i powiedział, że dołoży 
wszelkich starań aby Rada Gminy nie była podzielona a wspólnie pracowała dla 
dobra naszej Gminy. 
Skarbnik Gminy - pani Alicja Kłonicka poinformowała radnych że dziś każdy otrzymał 
projekt budżetu na rok 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2019 - 2031 nad którym nowa Rada Gminy będzie pracować i w tym roku powinien 
być uchwalony. 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że porządek sesji został całkowicie 
wyczerpany i dokonała zamknięcia obrad pierwszej sesji Rady Gminy w kadencji 
2018-2023. 

Protokołowała 

Ad. 11. 

Teresa Kaniszewska 


