PROTOKÓŁ Nr I/14
I sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r,
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach.
I sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się o godz.14:00 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pszczółkach. Termin sesji oraz jej porządek ustalił Komisarz Wyborczy
w Gdańsku Postanowieniem nr 20/14 z dnia 24 listopada 2014 r. Posiedzeniu przewodniczyła p.Halina Ostrowska - najstarsza wiekiem radna obecna na sesji.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego
najstarszego wiekiem obecnego na sesji
2. Stwierdzenie kworum
3. Ślubowanie radnych
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
5. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących
6. Ślubowanie Wójta
7. Zamknięcie obrad sesji
Ad.1 Otwarcie sesji
I sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła p.Halina Ostrowska słowami: „Otwieram
I sesję Rady Gminy Pszczółki kadencji 2014-2018”. Powitała Panią Wójt, Zastępcę Wójta,
Sekretarza, Skarbnika, sołtysów, radnych oraz przybyłych na sesję mieszkańców.
Ad.2 stwierdzenie kworum
Na podstawie listy obecności stwierdziła obecność 15 radnych (wszyscy obecni),

co stanowi kworum niezbędne do podejmowania uchwał. Lista obecności w załączeniu.
Ad.3 Ślubowanie radnych
Pani Grażyna Biszewska - Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej,
wręczyła nowo wybranym radnym oraz Pani Wójt zaświadczenia o wyborze i złożyła
gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Pani Halina Ostrowska poprosiła, aby każdy z radnych krótko się przedstawił. Zaczęła
od siebie mówiąc, że w Pszczółkach mieszka od 40 lat, jest emerytowanym nauczycielem,
w Radzie Gminy Pszczółki będzie pracowała drugą kadencję, a w poprzedniej pełniła
funkcję Przewodniczącej Komisji Oświaty.
Radna Małgorzata Bartkowska - od urodzenia mieszkanka Pszczółek, z zawodu technik
ekonomista, obecnie nie pracuje zawodowo.
Radna Lucyna Juchniewicz - od 19 lat mieszka w Pszczółkach, wraz z mężem i dziećmi
prowadzi pasiekę.
Radna Urszula Narożnik - mieszka w Skowarczu, pracuje we własnym gospodarstwie
rolnym, ma 3 studiujących dzieci, radną jest po raz trzeci.
Radna Katarzyna Cieślewicz - mieszkanka Kolnika, posiada gospodarstwo rolne, ale pracuje
również w niepublicznym przedszkolu, od 4 lat pełni funkcję sołtysa, na radną została
wybrana po raz trzeci.
Radny Zygmunt Łysik - mieszkaniec Pszczółek, żonaty, 3 dzieci oraz 5 wnucząt, prowadzi
działalność gospodarczą, trzeci raz w Radzie Gminy Pszczółki.
Radna Anna Niedźwiecka-Hirsz - od urodzenia mieszkanka Pszczółek, z wykształcenia
politolog, pracuje w firmie METALPLAST jako kontroler jakości.
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Radna Marta Grzeszczyk - mieszkanka Kleszczewka, studentka III roku architektury i urbanistyki w Sopockiej Wyższej Szkole.
Radny Robert Jankowski - lat 31, mieszkaniec Żelisławek, pracuje w Grupie LOTOS SA
w Gdańsku.
Radny Maciej Urbanek - mieszkaniec Różyn, student politologii na Uniwersytecie Gdańskim
- ukończony licencjat, obecnie ostatni rok studiów magisterskich, interesuje się sportem
i historią.
Radny Paweł Cichocki - mieszkaniec Różyn, pracuje jako administrator sieci teleinformatycznej w firmie w Gdańsku.
Radny Jarosław Juchniewicz - mieszkaniec Ulkowych, prowadzi gospodarstwo rolne oraz
pracuje w jako przedstawiciel handlowy w Pomorskich Młynach, żonaty, ma 2-letniego
syna.
Radny Wojciech Rek - mieszkaniec Rębielcza, po raz drugi w Radzie Gminy,
Radny Krzysztof Kutkowski - w Pszczółkach mieszka od 10 lat, absolwent Politechniki
Gdańskiej, żonaty, ma 2 dzieci, pracuje w prywatnej firmie w Tczewie.
Radny Adrian Krzewiński - od 2 roku życia mieszkaniec Skowarcza, student Politechniki
Gdańskiej.
Radna H.Ostrowska powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Poprosiła, aby
wszyscy radni powstali z miejsc i odczytała tekst roty ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Kolejno wyczytani radni, zgodnie z listą obecności, wypowiadali zdanie „ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg”.
Ad.4 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki
Radna H.Ostrowska powiedziała, że wybór Przewodniczącego Rady poprzedzi wybór
3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. Dodała, że kandydaci mogą zgłaszać się sami.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:
- radna Katarzyna Cieślewicz,
- radna Urszula Narożnik,
- radny Wojciech Rek.
Radna H.Ostrowska zarządziła głosowanie nad zaproponowanym składem Komisji
Skrutacyjnej. Obecnych na sesji 15 radnych, wynik głosowania: ZA - 15 radnych, głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było. Komisja w podanym składzie została jednogłośnie
zatwierdzona.
Radna H.Ostrowska poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o zajęcie miejsc przy
przygotowanym stole i ustalenie między sobą, kto będzie pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji oraz podanie tego do wiadomości.
Po krótkiej naradzie radna K.Cieślewicz powiedziała, że na Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej został wybrany radny Wojciech Rek.
Przewodnicząca obrad p.H.Ostrowska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny W.Rek zgłosił kandydaturę radnej Haliny Ostrowskiej.
Pani H.Ostrowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W.Rek wyjaśnił zasady głosowania. Powiedział,
że głosowanie będzie tajne. Radnym zostaną rozdane karty do głosowania, ich odbiór
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należy potwierdzić podpisem na liście. Na karcie zostało wpisane imię oraz nazwisko
kandydatki. Należy pozostawić je oddając głos „ZA” lub skreślić w przypadku nieakceptacji
Komisja Skrutacyjna zbierze karty do urny, przeliczy głosy i ogłosi wynik odczytując
protokół.
Po przeprowadzonym głosowaniu i zebraniu kart Przewodnicząca H.Ostrowska ogłosiła
5-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania odczytując
protokół. Powiedział, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, oddano 15 ważnych
głosów, jednogłośnie wybierając p.Halinę Ostrowską na Przewodniczącą Rady Gminy
Pszczółki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Pani H.Ostrowska serdecznie podziękowała za wybór i obiecała, że zrobi wszystko,
aby obrady odbywały się w przyjaznej atmosferze. Następnie powiedziała, że został
przygotowany projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, którego treść
przeczytała. § 1 uchwały otrzymał brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku tajnego
głosowania na Przewodniczącą Rady Gminy Pszczółki została wybrana radna Halina
Ostrowska” .
Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Ustawowy skład Rady - 15 radnych,
obecnych - 15 radnych, ZA przyjęciem uchwały - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/1/14 została podjęta jednogłośnie.
Ad.5 Wybór dwóch Wiceprzewodniczących
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
Zaproponowano następujące kandydatury: p.Jarosława Juchniewicza i p.Krzysztofa
Kutkowskiego. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie wyjaśnił zasady głosowania.
Powiedział, że głosowanie będzie tajne. Radnym zostaną rozdane karty do głosowania,
ich odbiór należy potwierdzić podpisem na liście. Na karcie zostały wpisane imiona i nazwiska kandydatów. Należy pozostawić nieskreślone te nazwiska, na które oddajemy głos
„ZA”. W przypadku niekaceptacji kandydata skreślamy jego nazwisko. Komisja Skrutacyjna zbierze karty do urny, przeliczy głosy i ogłosi wynik odczytując protokół.
Po przeprowadzonym głosowaniu i zebraniu kart Przewodnicząca Rady H.Ostrowska
ogłosiła 5-minutową przerwę.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił wynik głosowania odczytując
protokół. Powiedział, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, oddano 15 ważnych
głosów, wynik głosowania:
1) radny J.Juchniewicz - 14 głosów „ZA”,
2) radny K.Kutkowski - 15 głosów „ZA”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała wyboru i powiedziała, że został
przygotowany projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
którego treść odczytała. § 1 otrzymał brzmienie: Stwierdza się, że w wyniku tajnego
głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki zostali wybrani:
1) radny Jarosław Juchniewicz,
2) radny Krzysztof Kutkowski.
Zarządziła głosowanie nad projektem uchwały: ustawowy skład Rady - 15 radnych,
obecnych - 15 radnych, ZA przyjęciem uchwały - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/2/14 została podjęta jednogłośnie.
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Ad.6 Ślubowanie Wójta
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy
ślubowania. Poprosiła Panią Hannę Brejwo o powstanie i odczytanie roty ślubowania:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy”.
Na końcu Pani Wójt dodała: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Wójt za złożenie ślubowania i serdecznie
pogratulowała objęcia tego stanowiska na kolejne cztery lata.
Ad.7 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady I sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Pani Wójt poprosiła wszystkich o chwilę uwagi. Srerdecznie pogratulowała radnym
wyboru, życzyła dobrej i owocnej współpracy oraz przekazała książkowe kalendarze na
2015 r. z herbem Gminy Pszczółki.
Radni ustalili termin II sesji Rady Gminy, która odbędzie się w najbliższy piątek 5
grudnia br. o godz.14:00 w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w celu ustalenia składów
komisji.
Sesja zakończyła się o godz.15:20.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Ostrowska
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