
 

 

P R O T O K Ó Ł    Nr II / 2014 
 
                   

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu  

8 grudnia  2014 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7,  

od godziny 9
00 

 do godziny 10
00

. 

 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   Radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 14 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   Pan Józef Piątek – Wójt wybrany na VII kadencję funkcjonowania samorządu 

-   zaproszeni goście 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączona listą obecności, 
 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

 

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu Postanowieniem Nr 254/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. 

zwołał na dzień 8 grudnia 2014 r. sesję Rady Gminy Mielec w celu złożenia ślubowania przez 

Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu  

30 listopada 2014 r. wg. następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Mielec. 

2. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu 

przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014 r. 

3. Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

AD.1.   
 

Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia  sesji. 

 

AD.2. 

 

Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu 

przeprowadzonym w dniu 30 listopada 2014 r. 

 

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu na podstawie art.167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia  

2011 r. – Kodeks wyborczy / Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ oraz art. 29 a ust.2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ wydał 

postanowienie w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Mielec w celu złożenia ślubowania 



 

                                                               

 

2 

przez Pana Józefa Piątka – Wójta Gminy Mielec wybranego w ponownym głosowaniu  

w dniu 30 listopada 2014 r. 

 

Pan  Mirosław Burdzy – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Panu 

Józefowi Piątkowi zaświadczenia o wyborze  na Wójta Gminy Mielec na VII kadencję 

funkcjonowania samorządu .  

 

Zgodnie z art. 29 a, ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym  -   objęcie obowiązków przez 

Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 

 

Ceremonia złożenia ślubowania odbyła się w ten sposób, że Wójt powtarzał treść roty 

uprzednio wypowiedzianą przez prowadzącego obrady Przewodniczącego Rady Gminy Pana 

Jana Kołodzieja. 

Pan Wójt złożył ślubowanie następującej treści: 

 

 „Obejmując  urząd  Wójta  Gminy  Mielec, uroczyście ślubuję, 

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

publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Mielec” 

 

-  „ Tak mi dopomóż Bóg” 

 

Ślubowanie zostało przez Wysoką Radę przyjęte. 

 

Zaproszeni goście złożyli gratulacje nowo wybranemu Wójtowi.  

 

Po tej uroczystej części Wójt Gminy Mielec Pan Józef Piątek przedstawił założenia  

i plany na najbliższą kadencję funkcjonowania samorządu.  

 

/ wystąpienie Wójta stanowi załącznik do protokołu/ 

 

 

 

AD.3. 

 

Na tym obrady  II sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY    

                                              RADY  GMINY   

               

                                                                                                JAN  KOŁODZIEJ  

 

 

   


