
Protokół 
Z I sesji Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

 Odbytej w  dniu  22 listopada 2018r. 
 w godzinach od 10.05 do 12.25. 

 
Na podstawie   art. 20  ust.2c ustawy o samorządzie gminnym – jako najstarszy  wiekiem 
radny  Władysław Piszczek otworzył  , zwołaną  przez Komisarza  Wyborczego na 
podstawie art.20  ust.2   art.23a oraz art.29a ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  8marca 1990r o 
samorządzie  gminnym   I  sesje Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w kadencji 2018-2023. 
 
Powitał serdecznie, przybyłych gości i mieszkańców  w tym  Przewodniczącą  Gminnej 
Komisji Wyborczej  w Bukowinie Tatrzańskiej Pania Aline Poray – Zbrożek , byłych 
radnych, wójta- Stanisława Łukaszczyka poprzedniej VII kadencji,  
Wójta elekta  Andrzeja Pietrzyka 
- kierowników jednostek podległych, sołtysów   

Następnie poprosił  Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w  Bukowinie 

Tatrzańskiej  o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej wyników wyborów radnych 

oraz przekazania dokumentów formalnych, zaświadczeń o wyborze, które zostały  

wręczane kolejno każdemu radnemu , wg listy w kolejności alfabetycznej. 

W dalszej części  Prowadzący obrady przypomniał porządek obrad  

1.Otwarcie Sesji. 
2.Wystapienie  Przewodniczącego  Gminnej Komisji  Wyborczej w  Bukowinie 
Tatrzańskiej  i wręczenie  zainteresowanym  zaświadczeń  o wyborze  na radnego  oraz  
zaświadczenia  o wyborze  na Wójta  Gminy Bukowina Tatrzańska . 
3..Złożenie ślubowania  przez nowo wybranych  Radnych. 
4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska  
5.Wybór Przewodniczącego Rady. 
6.Ewentualne Rozszerzenie  porządku obrad 
7.Zakończenie  obrad 

 

Oraz poinformował , że obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 
rejestrujący obraz i dźwięk. Ponadto nagranie obrad będą udostępniane w BIP, na stronie 
internetowej Gminy oraz w Biurze Rady . 

 

Ad.3Ślubowanie radnych. 
Zgodnie z art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,  przystąpiono do ceremonii 
złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
 

 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście  
 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na  
 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". 



 

 

Wykaz imiennego ślubowania radnych  na I sesji Rady Gminy Bukowina 

Tatrzańska w kadencji 2018- 2023 w dniu 22 listopada 2018r.  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych, prowadzący obrady  pogratulował  i 

 i stwierdził , że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Gminy 

Bukowina Tatrzańska w kadencji 2018 - 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Bafia Renata  ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

2 Bernadek Paweł  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

3 Czajkowski Marcin 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

4.  Kiernozia Marian  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

5. Kluczewska Irena  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

6. Kossek Anna  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

7. Kuruc Maria  ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

 

8. Pęksa Robert 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

9. Piszczek Władysław  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

10. Rabiański  Piotr  

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

1.  Rozmus Beata 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

12 Stawczyk Stanisława 

  

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

13. Szyszka Marek 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

14. Wojtas Daniel 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

15. Zubek Piotr 

 

ślubuję  ,tak mi dopomóż Bóg. 

 



Ad 4. ślubowanie  Wójta  

 

 Wójt  Andrzej Pietrzyk złożył  ślubowanie  wypowiadając słowa: 

 

„obejmując   urząd Wójta gminy Bukowina Tatrzańska  ,uroczyście  ślubuję ,że 

dochowam  wierności  prawu  ,a powierzony mi urząd  sprawować  będę  tylko dla  

dobra publicznego  i pomyślności  mieszkańców gminy, tak mi dopomóż Bóg” 

 

Następnie radni  potwierdzili złożenie ślubowania  Wójta oklaskami . 

Senior pogratulował  wójtowi objęcia  stanowiska. 

 

Ad5. 

Prowadzący obrady poinformował iż ustawowy skład  rady wynosi  15 radnych  .Stwierdził  , 

że w sesji  uczestniczy  15 radnych  co stanowi  kworum  niezbędne do  prowadzenia  obrad 

rady gminy Bukowina Tatrzańska umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz 

podejmowanie prawomocnych uchwał i przystąpiono do realizacji punktu  5 tj. wyboru 

Przewodniczącego  Rady Gminy . 

Powołano Komisje skrutacyjną  w składzie :  

 
Radnej Bafia Renata 
 
Radnego Marcina Czajkowskiego. 
 
Radnego Piotra Zubek 
 

Prowadzący senior – poprosił  o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady  
Radna Irena  Kluczewska zgłosiła Pana Władysława Piszczka jako kandydata na 
Przewodniczącego Rady Gminy. 
Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym  komisja skrutacyjna  odczytała protokół  z 
głosowania   i ustaliła iż  na Przewodniczącego Rady Gminy Bukowina Tatrzańska wybrany  
został Pan Władysław Piszczek. 
  
Przewodnicząca  Komisji Skrutacyjnej Bafia  Renata odczytała uchwałę nr I/1/2018 w 
sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Bukowina Tatrzańska i 
uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.6 

Przewodniczący Rady  Gminy  zadał  pytanie, czy do przyjętego i realizowanego porządku 
obrad są jakieś propozycje zmian? 

Radny Robert Pęksa poprosił , o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 
 

− wybór wiceprzewodniczących rady gminy 
− podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej  
− podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i przedmiotu działania 

Komisji Rewizyjnej 
− podęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg , wniosków i 

petycji  
− podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i przedmiotu działania 

Komisji Skarg, wniosków i petycji 
− podjęcie uchwały w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy Bukowina 

Tatrzańska 
− podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds. Ekonomiki, 

Budownictwa, Inwestycji i Rozwoju Gminy 



− podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds.  Oświaty t i Kultury 
− podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy ds Służby Zdrowia, 

Porządku Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi 
 

Po jawnym głosowaniu z 15 głosami za - Rada ustaliła nowy porządek obrad o brzmieniu : 

7a.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących  rady gminy .   

7b. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

7c.Podjęcie uchwały w sprawie  powołania składu osobowego i przedmiotu działania Komisji 
Rewizyjnej 

7d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego  Komisji Skarg ,Wniosków i 
Petycji 
7e. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania składu osobowego i przedmiotu działania 
Komisji Skarg wniosków i petycji. 
7f.Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia komisji  stałych rady gminy Bukowina  
Tatrzańska. 

7g.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Rady  Gminy ds. Ekonomiki , 
Budownictwa  ,Inwestycji  i Rozwoju Gminy  . 

7h. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Rady Gminy  do spraw Oświaty i 
Kultury  

7i. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji  Rady Gminy  do spraw Służby Zdrowia, 

Porządku Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi. 

7j.Wystąpienia gości. 

8.Zakończenie obrad 

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad: 

Ad.7a Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących  rady gminy . 

Rada Gminy  w głosowaniu tajnym wybrała I wiceprzewodniczącą  Rady  Panią Beatę 

Rozmus - 14 głosów za ,1 głos wstrzymujący się.  

Na II wiceprzewodniczącego wybrano  Pana Daniela Wojtas- 13 głosów za, 2 głosy 

wstrzymujące się. 

Uchwała nr I/2 /2018 o wyborze wiceprzewodniczących  Rady Gminy stanowi załącznik do 

protokołu. 

Ad.7b Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 

Rada Gminy  w głosowaniu tajnym wybrała na przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej     
Pana  Piotra Rabiańskiego - 14 głosów za . , wstrzymał się 1 głos. 

Uchwała nr I/3/2018  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

 

 



 

Ad.7c. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania składu osobowego i przedmiotu działania 
Komisji Rewizyjnej 

Rada  Gminy  w głosowaniu tajnym wybrała członków komisji rewizyjnej w składzie : 

Paweł  Bernadek  

Marian Kiernoziak 

Irena Kluczewska 

Maria Kuruc 

Uchwała nr  I/4/2018  w sprawie  powołania składu  osobowego  i przedmiotu działania  
Komisji  Rewizyjnej stanowi  załącznik do protokołu. 

Ad7d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego  Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji . 
Rada  Gminy w głosowaniu  tajnym  wybrała  przewodniczącego Komisji Skarg ,Wniosków i 
Petycji-  Pana Roberta Pęksa  ,14 głosów za , 1 głos wstrzymujący się . 

Uchwała nr  I/5/2018 w sprawie  wyboru  przewodniczącego Komisji Skarg ,Wniosków i 
Petycji  stanowi załącznik do protokołu. 

Ad 7e. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania składu osobowego i przedmiotu działania 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
Rada w głosowaniu tajnym wybrała  skład osobowy Komisji  Skarg ,Wniosków   i Petycji  

Stanisława   Stawczyk 

Marek  Szyszka 

Bernadek Paweł  

Maria Kuruc 

Uchwała nr I/ 6/2018  w sprawie powołania  składu osobowego  i przedmiotu działania 
Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji ,stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.7 f. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia komisji  stałych rady gminy Bukowina  
Tatrzańska. 

Rada Gminy  w głosowaniu  jawnym ,jednogłośnie  15 głosów za- podjęła uchwałę                 
nr I/7/2018 w sprawie  utworzenia komisji  stałych rady gminy Bukowina  Tatrzańska. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad7g .Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Rady  Gminy ds. Ekonomiki, 
Budownictwa ,Inwestycji i Rozwoju Gminy.  

Rada Gminy  w głosowaniu  jawnym ,jednogłośnie  15 głosów za- podjęła uchwałę                  
nr I/8/2018 w sprawie  powołania Komisji Budownictwa  ,Inwestycji  i Rozwoju Gminy  . 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad7h. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji  Rady Gminy  do spraw 
Oświaty i Kultury . 

Rada Gminy  w głosowaniu  jawnym ,jednogłośnie  15 głosów za- podjęła uchwałę                 
nr I/9/2018 w sprawie powołania Komisji  Rady Gminy  do spraw Oświaty i Kultury . 



Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad7i. Podjęcie uchwały w sprawie powołania  Komisji  Rady Gminy  do spraw Służby 

Zdrowia, Porządku Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi. 

Rada Gminy  w głosowaniu  jawnym ,jednogłośnie  15 głosów za- podjęła uchwałę                 
nr I/10/2018 w sprawie powołania  Komisji  Rady Gminy  do spraw Służby Zdrowia, 
Porządku Publicznego, Rolnictwa i Infrastruktury Wsi. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Ad7j. 

Pan Stanisław Łukaszczyk były Wójt Gminy zwrócił się do  Pana Andrzeja Pietrzyka  
obecnego Wójta  Gminy  i życzył mu  wszystkiego o co dobre  i owocnej  pracy  i pożytków z 
tej pracy. 

Pan Andrzej  Budz sołtys wsi Czarna Góra -  w imieniu obecnych sołtysów  odchodzącemu 
Panu Wójtowi życzył powodzenia  a nowemu Wójtowi  i radnym złożył  gratulacje i życzył 
owocnej współpracy z sołtysami. 

Inspektor Policji Marian  Łojek – w imieniu Komendanta Komisariatu Policji w Bukowinie 
Tatrzańskiej  i  Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem  wręczył bukiet róż byłemu 
Wójtowi   i podziękował za życzliwość i  przyjęcie   w budynku Urzędu  Gminy  , natomiast 
nowemu Wójtowi pogratulował  objęcia stanowiska  i  życzył owocnej współpracy , oraz  
dalszego kontynuowania prac związanych  z  wybudowaniem  nowego  Komisariatu Policji  
w Bukowinie Tatrzańskiej. 

Ad.8 Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku  obrad  sesji Przewodniczący Rady Gminy      
Władysław Piszczek  zakończył   o godzinie 12.25 obrady I sesji  Rady  Gminy  Bukowina 
Tatrzańska  w kadencji  2018-2023. 

 

Protokołowała : 

Anna Zagata  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


