
Protokół nr I/2014 
 

z I Sesji Rady Miejskiej w Poniecu w dniu  28 listopada  2014 roku w godz. 10
00 

– 12
30

 w sali 

Gminnego Centrum Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu. 

 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

– jako najstarszy wiekiem radny pan Andrzej Zieliński otworzył I Sesję Rady Miejskiej w 

Poniecu  VII kadencji  i serdecznie  powitał   przybyłych radnych.  W imieniu radnych 

powitał serdecznie: 

 Burmistrza Ponieca                                                             Jacka           Widyńskiego 

 Radnych Rady Miejskiej, 

 Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej              Andrzeja      Mireckiego 

 Sołtysów i Przewodniczącego Zarządu Osiedla, 

 Dyrektorów i kierowników jednostek, 

 Honorowego  Obywatela Gminy Poniec                            Feliksa         Dudkowiaka 

 Przedstawicieli prasy lokalnej 

 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu. 

 

Poinformował, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, zgodnie z listą obecności  na sali 

obecnych jest 14 radnych, stąd Rada jest władna podejmować uchwały. Poprosił o zabranie 

głosu Przewodniczącego Komisji Wyborczej Pana  Andrzeja Mireckiego. 

 
    Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan  Andrzej Mirecki  przedstawił 

szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji w wyborach do Rady Miejskiej,  które stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

W imieniu własnym i w imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej złożył serdeczne gratulacje  

nowo wybranemu  Burmistrzowi Ponieca  Panu Jackowi Widyńskiemu wręczając   

zaświadczenie o wyborze na   Burmistrza Ponieca.  

 

Następnie  złożył serdeczne gratulacje radnym  i wręczył im zaświadczenia o wyborze na 

radnego Rady Miejskiej w Poniecu.  

 

Pkt. 1 Ślubowanie 
 

Przewodniczący obrad  Andrzej Zieliński stwierdził, że zgodnie z art. 23a o 

samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają 

ślubowanie, odczytał rotę ślubowania o brzemieniu: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”. 

 

Najmłodszy wiekiem radny Piotr Jańczak  odczytał kolejno nazwiska radnych. 

Każdy  z radnych powiedział słowo „ślubuję”  i  zdanie  „tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący obrad Andrzej Zieliński stwierdził, że zgodnie z art.29a  ustawy o 

samorządzie gminnym objęcie obowiązków  przez  Burmistrza następuje  z chwilą złożenia  

wobec Rady  ślubowania. Obecnych na sali poprosił o powstanie.   


