PROTOKÓŁ Nr I/10
I sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2010 r,
w Publicznym Gimnazjum w Pszczółkach.
I sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godzinie 15:30 w Publicznym
Gimnazjum w Pszczółkach. Sesję zwołała p.Jolanta Przyłucka - Przewodnicząca Rady
Gminy poprzedniej kadencji. Radni otrzymali materiały oraz projekty uchwał wraz z ich
uzasadnieniem.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Sprawy regulaminowe:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

otwarcie sesji,
stwierdzenie kworum,
wręczenie zaświadczeń o wyborze,
prezentacja radnych (własna krótka charakterystyka),
ślubowanie radnych
zatwierdzenie porządku obrad.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
1) zgłaszanie kandydatów,
2) głosowanie nad składem Komisji,
3) ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
1)
2)
3)
4)

zgłaszanie kandydatów,
tajne głosowanie,
ogłoszenie wyników głosowania,
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Przekazanie przewodniczenia obradom nowo wybranemu Przewodniczącemu
Rady Gminy
5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki
1)
2)
3)
4)

zgłaszanie kandydatów,
tajne głosowanie,
ogłoszenie wyników głosowania,
podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1)
2)
3)
4)

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki,
w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki,
w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy Pszczółki,
w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu
Rady Gminy Pszczółki.

7. Ślubowanie Wójta
8. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.
Ad 1. Sprawy regulaminowe:
1) otwarcie sesji
I sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła Przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji
p.J.Przyłucka słowami: „Otwieram I sesję Rady Gminy Pszczółki kadencji 2010-2014”.
Powitała radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika i Sołtysów. Następnie poprosiła najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji - p.Stanisława Korcza, by prowadził
sesję do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
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Radny R.Klamann wręczył p.J.Przyłuckiej wiązankę kwiatów i w imieniu całej Rady
serdeczne podziękował za sprawne przeprowadzanie sesji w minionej kadencji. Podkreślił
kulturę słowa, wyczucie, takt i dyplomację p.Przyłuckiej.
2) stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności radny S.Korcz stwierdził, że w sesji uczestniczy 14
radnych (jedna radna - p.U.Narożnik nieobecna, usprawiedliwiona) oraz 6 sołtysów. Listy
obecności w załączeniu.
3) wręczenie zaświadczeń o wyborze
Pani Anna Jusyn-Dera - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, złożyła Pani
Wójt i nowo wybranym radnym gratulacje, a następnie, kolejno wyczytując nazwiska,
wręczyła zaświadczenia o wyborze.
4) prezentacja radnych
Pan S.Korcz poprosił, aby każdy z radnych krótko zaprezentował swoją osobę.
1. Radna Katarzyna Cieślewicz - mieszkanka Kolnika, rolnik, mężatka, matka 3 dzieci, na
radną została wybrana po raz drugi,
2. Radna Helena Grzesiuk - mieszkanka Pszczółek, emerytowana nauczycielka, ma 3 dzieci
i 5 wnucząt, czwarty raz w Radzie Gminy Pszczółki,
3. Radna Janina Jakowska - mieszkanka Skowarcza, emerytowana nauczycielka, na radną
została wybrana po raz drugi,
4. Radny Jarosław Juchniewicz - mieszkaniec Ulkowych, prowadzi gospodarstwo rolne, jest
studentem,
5. Radny Roman Klamann - mieszkaniec Pszczółek, żonaty, 3 córki, prowadzi działalność
gospodarczą, piąty raz w Radzie Gminy Pszczółki,
6. Radny Stanisław Korcz - lat 67, emeryt, po raz czwarty w Radzie Gminy Pszczółki,
7. Radny Zygmunt Łycik - mieszkaniec Pszczółek, żonaty, 3 dzieci, prowadzi działalność
gospodarczą, drugi raz w Radzie Gminy Pszczółki,
8. Radny Albin Marszałkowski - mieszkaniec Pszczółek, emeryt, po raz drugi w Radzie,
9. Radny Bogumuł MISIAK - mieszkaniec Różyn, emeryt, po raz drugi w Radzie Gminy,
10. Radna Halina Ostrowska - mieszkanka Pszczółek, emerytowana nauczycielka, mężatka,
ma 2 dzieci i 4 wnucząt, po raz pierwszy w Radzie Gminy,
11. Radny Wojciech Rek - mieszkaniec Rębielcza, lat 38, po raz pierwszy w Radzie Gminy,
12. Radny Krzysztof Sądej - nauczyciel, po raz czwarty w Radzie Gminy,
13. Radny Stanisław Struzik - mieszkaniec Żelisławek, żonaty, ma jedno dziecko, radnym
jest po raz drugi,
14. Radny Maciej Urbanek - lat 19, mieszkaniec Różyn, student politologii na Uniwersytecie Gdańskim.
5) ślubowanie radnych
Radny S.Korcz powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Poprosił, aby
wszyscy powstali z miejsc i odczytał tekst roty ślubowania:
„Wierny Konsytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”.
Kolejno wywołani, zgodnie z listą obecności, radni wypowiadali słowo: „ślubuję”,
niektórzy dodawali zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
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6) zatwierdzenie porządku obrad
Radny S.Korcz powiedział, że porządek obrad znajduje się w materiałach na sesję,
które otrzymali wszyscy radni. Wniósł poprawkę polegającą na usunięciu punktu dotyczącego ślubowania Wójta (pkt.7). Zapytał, czy ktoś ma uwagi do zaproponowanej zmiany?
Ponieważ żadnych uwag nie zgłoszono, zarządził głosowanie nad zaproponowaną
poprawką. Obecnych 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów przeciw
i wstrzymujących się nie było. Poprawka została przyjęta.
Następnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad wraz z przegłosowaną poprawką.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za przyjęciem porządku - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
Ad.2 Wybór Komisji Skrutacyjnej
1) zgłaszanie kandydatów
Radny S.Korcz poprosił o zgłaszanie kandydatów do 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.
Dodał, że kandydaci mogą zgłaszać się sami.
Do Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
- radny Stanisław Struzik,
- radny Jarosław Juchniewicz,
- radny Maciej Urbanek.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
2) głosowanie nad składem Komisji
Radny S.Korcz zarządził głosowanie nad zaproponowanym składem Komisji Skrutacyjnej. Obecnych na sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było. Komisja w podanym składzie została jednogłośnie
zatwierdzona.
3) ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej
Pan S.Korcz poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o podzielenie między sobą funkcji
na Przewodniczącego, Sekretarza i członka Komisji, a następnie przedstawienie wyniku.
Po krótkiej naradzie radny J.Juchniewicz przedstawił wynik ukonstytuowania się Komisji
Skrutacyjnej:
1) Przewodniczący Komisji - p.M.Urbanek,
2) Sekretarz Komisji - p.J.Juchniewicz,
3) Członek Komisji - p.S.Struzik.
Ad.3 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
1) zgłaszanie kandydatów
Przewodniczący obrad p.S.Korcz poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Radna H.Grzesiuk zgłosiła kandydaturę Romana Klamanna. Powiedziała, że już cztery
kadencje pracował w Radzie Gminy Pszczółki, ostatnio był członkiem Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy. Dał się poznać jako człowiek rozsądny, taktowny, przedsiębiorczy, w związku z czym uważa, że jest to odpowiednia osoba do pełnienia tej funkcji.
Radny R.Klamann podziękował za miłe słowa i wyraził zgodę na kandydowanie na
Przewodniczącego Rady.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
2) tajne głosowanie

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej p.M.Urbanek wyjaśnił zasady głosowania.
Powiedział, że radnym zostaną rozdane karty do głosowania, ich odbiór należy
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potwierdzić podpisem na liście. Na kartach należy wpisać nazwisko kandydata, a
następnie pozostawić je - oddając głos „ZA” lub skreślić je w przypadku
nieakceptacji.
Nastąpiło tajne głosowanie, po którym Komisja Skrutacyjna zebrała karty i przystąpiła
do przeliczenia głosów oraz sporządzenia protokołu.
Przewodniczący obrad p.S.Korcz zarządził 5 minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania odczytując
protokół. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano 14 ważnych głosów, jednogłośnie wybierając p.R.Klamanna na Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Pan R.Klamann serdecznie podziękował za wybór i obiecał, że zrobi wszystko, aby
należycie sprostać temu zadaniu.
4) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy
Przewodniczący obrad p.S.Korcz powiedział, że w materiałach radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Po przeprowadzonym głosowaniu, § 1 otrzymuje brzmienie: Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki został wybrany radny Roman
Klamann.
Zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Ponieważ żadnych nie zgłoszono
zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/1/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.4) Przekazanie przewodniczenia obradom nowo wybranemu Przewodniczącemu
Rady Gminy.
Pan S.Korcz złożył gratulacje i poprosił p.Romana Klamanna o zmianę miejsca oraz
przejęcia przewodniczenia obradom I sesji Rady Gminy.
Ad.5) Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki
1) zgłaszanie kandydatów
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Zaproponowano następujące kandydatury: p.Zygmunta Łysika, p.Krzysztofa Sądeja
i p.Jarosława Juchniewicza. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Ponieważ radny J.Juchniewicz pełnił funkcję Sekretarza Komisji Skrutacyjnej, w sytuacji kandydowania na Wiceprzewodniczącego Rady, został wyłączony ze składu Komisji.
Nastąpiła konieczność wyboru nowego członka Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano
radnego Wojciecha Reka, który wyraził na to zgodę.
Przewodniczący Radny zarządził głosowanie nad uzupełnieniem składu Komisji Skrutacyjnej o osobę p.W.Reka. Obecnych na sesji - 14 radnych. Wynik głosowania: ZA - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Kandydatura została jednogłośnie
zatwierdzona.
2) tajne głosowanie

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie wyjaśnił zasady głosowania.
Powiedział, że odbiór kart do głosowania należy potwierdzić podpisem na liście. Na
kartach należy wpisać nazwiska 3 kandydatów, a następnie jedno skreślić, natomiast
pozostawić dwa z nich - oddając głos „ZA”.
4

Nastąpiło tajne głosowanie, po którym Komisja Skrutacyjna zebrała karty i przystąpiła
do przeliczenia głosów oraz sporządzenia protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minutową przerwę.
3) ogłoszenie wyników głosowania
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania odczytując
protokół. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Oddano 14 kart z ważnymi głosami.
Wynik głosowania:
1) radny Z.Łysik - 11 głosów „ZA”,
2) radny K.Sądej - 14 głosów „ZA”,
3) radny J.Juchniewicz - 4 głosy „ZA”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
4) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w materiałach radni otrzymali projekt
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Po
przeprowadzonym głosowaniu, § 1 otrzymuje brzmienie: Stwierdza się, że w wyniku
tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki zostali wybrani:
radny Krzysztof Sądej i radny Zygmunt Łysik.
Zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Ponieważ żadnych nie zgłoszono
zarządził głosowanie. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/2/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.6) Rozpatrzenie projektów i podjęcie następujących uchwał:
1) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów. Powiedział, że głosowanie będzie jawne, większością głosów.
Radna H.Grzesiuk zgłosiła kandydaturę p.Janiny Jakowskiej. Powiedziała, że przez
ostatnie cztery lata pełniła tę funkcję i sprawdziła się w tej roli.
Radna Jakowska wyraziła zgodę na kandydowanie. Ponieważ innych kandydatur nie
zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały,
uzupełnionej o kandydaturę radnej J.Jakowskiej. Ustawowy skład Rady - 15 radnych,
obecnych - 14 radnych. Za przyjęciem uchwały - 13 radnych, głosów przeciw - nie było,
wstrzymała się jedna osoba.
Uchwała nr I/3/10 została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pszczółki
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów. Dodał, że głosowanie
również będzie jawne, większością głosów.
Radna J.Jakowska zgłosiła kandydatury p.Katarzyny Cieślewicz i p.Albina Marszałkowskiego.
Oboje wyrazili zgodę na kandydowanie. Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono,
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad projektem uchwały, uzupełnionej o
kandydatury wymienionych radnych. Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14
radnych. Za przyjęciem uchwały - 14 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie
było. Uchwała nr I/4/10 została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy Rady Gminy
Pszczółki.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów.
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Do składu Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy zgłosili się następujący radni:
- p.Helena Grzesiuk,
- p.Zygmunt Łysik,
- p.Krzysztof Sądej,
- p.Stanisław Korcz,
- p.Wojciech Rek,
- p.Stanisław Struzik.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad projektem uchwały, uzupełnionej o kandydatury wymienionych radnych.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za przyjęciem uchwały - 14
radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/5/10 została podjęta jednogłośnie.
4) w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury
i Sportu Rady Gminy Pszczółki.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Do składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu zgłosili się
następujący radni:
- p.Halina Ostrowska,
- p.Bogumił Misiak,
- p.Jarosław Juchniewicz,
- p. Maciej Urbanek.
Ponieważ innych kandydatur nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy zarządził
głosowanie nad projektem uchwały, uzupełnionej o kandydatury wymienionych radnych.
Ustawowy skład Rady - 15 radnych, obecnych - 14 radnych. Za przyjęciem uchwały - 13
radnych, głosów przeciw - nie było, wstrzymała się 1 osoba.
Uchwała nr I/6/10 została podjęta jednogłośnie.
Ad.7 Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od kilku radnych wpłynął wniosek
o zwołanie kolejnej sesji w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Pszczółki. W
związku z tym zwołuje II sesję Rady Gminy Pszczółki na dzień dzisiejszy, na godzinę
17:00 w Publicznym Gimnazjum. Radnym został rozdany porządek obrad.
Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady
słowami: ”Zamykam obrady I sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się o godz. 16:30.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Roman Klamann
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