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PROTOKÓŁ Nr II/10 
z Sesji Rady Gminy Kowiesy odbytej  w dniu 2 grudnia 2010 roku  

w Urzędzie Gminy Kowiesy 
 
 

początek Sesji godzina       15.20 

Zakończenie godzina          15.35 

Ustawowy stan radnych - 15 
Faktyczny stan radnych - 15 
 
Na sesji obecnych było 15 radnych według załączonej listy obecności (załącznik Nr 1 do pro-
tokołu).  
W sesji wzięli udział sołtysi, zaproszeni goście, dyrektorzy szkół według załączonej listy 
obecności (załącznik Nr 2 do protokołu) oraz Wójt Gminy Kowiesy- Andrzej Józef Luboiń-
ski, Skarbnik Gminy – Beata Heleniak, Sekretarz Gminy- Teresa Słoma. 
 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przedstawienie porządku obrad. 
4. Złożenie ślubowania przez Wójta. 
5. Wolne wnioski i informacje. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
Otwarcia posiedzenia dokonała pani Barbara Kowalska – Przewodnicząca Rady Gminy, 
która serdecznie powitała obecnych na posiedzeniu radnych, sołtysów, dyrektorów szkół i 
zaproszonych gości. 
 
Ad. 2 
W punkcie drugim Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obrady są prawomocne, gdyż na 
stan 15 radnych w posiedzeniu bierze udział 15 radnych.  
 
Ad. 3 
W punkcie kolejnym posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Nikt nie 
zgłosił wniosków o jego zmianę. 
 
Ad. 4 
Kolejny punkt porządku obrad to złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. Przewodnicząca 
Rady przypomniała zebranym, iż w dniu 21 listopada w wyniku wyborów powszechnych Wój-
tem Gminy Kowiesy został wybrany pan Andrzej Józef Luboiński. Pani Przewodnicząca po-
prosiła  Zastępcę Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie Wójtowi za-
świadczenia o wyborze. 
Pani Sylwia Borowiec – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej odczytała 
treść protokołu z wyników wyborów na Wójta Gminy Kowiesy oraz wręczyła Wójtowi za-
świadczenie o wyborze. 
Następnie Przewodnicząca Rady, powołując się na art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym poinformowała, iż wybrany Wójt obejmuje obowiązki z chwilą złoże-
nia wobec rady ślubowania o treści określonej w tym przepisie.  
W tym momencie Przewodnicząca poprosiła wszystkich o powstanie i zaprosiła Pana Wójta 
do złożenia ślubowania. Wójt złożył ślubowanie wobec wszystkich obecnych a następnie po-
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dziękował za udzielone mu zaufanie oraz zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby 
nie zawieść oczekiwań wyborców. Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, które wspoma-
gały go podczas kampanii wyborczej.  Zaznaczył również, że dzięki zaangażowaniu tych 
osób mamy w składzie rady powiatu radną z naszego terenu. Pan Wójt poinformował obec-
nych, że Pan Wicemarszałek Artur Bagieński uzyskał drugi w województwie wynik w wybo-
rach do sejmiku wojewódzkiego zdobywając 18 tys. głosów. W naszej gminie pan Wicemar-
szałek uzyskał ponad 600 głosów. Pan Artur Bagieński miał  zaszczycić swoją obecnością 
dzisiejsze obrady ale na ten sam dzień zwołano I posiedzenie Sejmiku Wojewódzkiego, dla-
tego przybędzie dopiero na kolejną sesję.  
 
Pani Przewodnicząca pogratulowała panu Wójtowi wyniku wyborczego i podziękowała za 
zabranie głosu a następnie przeszła do kolejnego punktu obrad.  
 
Ad. 6 
Kolejny punkt to wolne wnioski i informacje.  
W punkcie tym pan Wójt poinformował wszystkich obecnych o projekcie pn: „Zintegrowany 
program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych” współfinansowanym ze środków Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Pozarządowych Orga-
nizacji Pomocowych i  zaprosił  wszystkich zainteresowanych do udziału w programie oraz 
do zapoznania się z materiałami i warunkami uczestnictwa. Informacja o programie została 
umieszczona na stronie internetowej gminy a bliższych informacji o projekcie udziela p. Kata-
rzyna Okruch /UG Kowiesy, pok. nr 12/. Pan Wójt poprosił sołtysów o rozwieszenie informacji 
o projekcie na tablicach informacyjnych w sołectwach. Jeżeli będzie duże zainteresowanie 
mieszkańców to w styczniu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z udziałem ope-
ratora programu.  
 
Radnym zostały rozdane zawiadomienia o kolejnej sesji rady gminy wraz z projektami 
uchwał, sołtysi, dyrektorzy szkół i kierownik posterunku policji otrzymali zaproszenia na ko-
lejną sesję rady gminy.  
 
Nie zgłoszono więcej wniosków. 
 
Ad. 7 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posie-
dzenie II Sesji Rady Gminy Kowiesy VI kadencji. 
 
Zakończenie sesji godz. 15.35. 
 
 
   Protokołowała:      
 
Anna Kałamajska-Nowak 

Przewodnicząca 
   Rady Gminy 
 

                                                                                       /-/ Barbara Kowalska 
 


