PROTOKÓŁ Nr I/18
I sesji Rady Gminy Pszczółki,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.,
w Kamienicy Kultury w Pszczółkach
I sesja Rady Gminy Pszczółki rozpoczęła się w Kamienicy Kultury w Pszczółkach,
po odebraniu przez radnych zaświadczeń o wyborze. Termin oraz porządek sesji ustalił
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 r.
Posiedzeniu przewodniczyła p.Krystyna Szulc - 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 obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady;
3) Ślubowanie Radnych;
4) Wybór Przewodniczącego
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Pszczółki,
b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pszczółki;
5) Wybór Wiceprzewodniczących;
6) Ślubowanie Wójta;
7) Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1 Otwarcie i prowadzenie sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego
najstarszego wiekiem, obecnego na sesji
I sesję Rady Gminy Pszczółki otworzyła radna Krystyna Szulc słowami: „Otwieram
I sesję Rady Gminy Pszczółki kadencji 2018-2023”. Powitała wszystkich przybyłych na
posiedzenie.
Ad.2 Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady
Na podstawie listy obecności radna K.Szulc stwierdziła obecność 15 radnych
(wszyscy obecni), co stanowi kworum niezbędne do podejmowania uchwał - lista obecności
w załączeniu.
Ad.3 Ślubowanie Radnych
Radna K.Szulc 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”.
a następnie z listy obecności wyczytała kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy
wypowiedzieli słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie w sposób zgodny z przepisami prawa.
Ad.4 Wybór Przewodniczącego
a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Pszczółki
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Radna K.Szulc poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgłoszono kandydaturę radnej Anny Staniewicz.
Radna A.Staniewicz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Radna K.Szulc powiedziała, że wybór Przewodniczącego Rady poprzedzi wybór 3osobowej Komisji Skrutacyjnej. Dodała, że kandydaci mogą zgłaszać się sami.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się:
- radna Joanna Falasa,
- radny Przemysław Jaskólski,
- radny Tomasz Nowosad.
Między sobą ustalili, że funkcję Przewodniczącej Komisji będzie pełniła radna Joanna
Falasa.
Radna K.Szulc odczytała treść przygotowanego projektu uchwały w sprawie powołania
Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki, w składzie:
- radna Joanna Falasa - Przewodnicząca Komisji,
- radny Przemysław Jaskólski,
- radny Tomasz Nowosad.
Następnie zarządziła głosowanie. Ze względu na niemożność, z przyczyn technicznych,
przeprowadzenia głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, przeprowadzono głosowanie imienne,
wyczytując kolejno radnych z listy obecności, którzy wypowiedzieli się: „ZA”, „PRZECIW”
lub „WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU”.
Po głosowaniu p.Szulc stwierdziła, że oddano 15 głosów „ZA”.
Uchwała nr I/1/18 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Pszczółki, została podjęta jednogłośnie.
Radna K.Szulc poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o zajęcie miejsc przy
przygotowanym stole, a Przewodniczącą o zapoznanie radnych z zasadą głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania, radnym rozdano (za
pokwitowaniem odbioru) karty do głosowaniu, a po ich zebraniu - przeliczono głosy,
sporządzono protokół i odczytano go. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, oddano 15
ważnych głosów, jednogłośnie wybierając radną Annę Staniewicz na Przewodniczącą Rady
Gminy Pszczółki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
b) Radna K.Szulc powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy, którego treść odczytała.
§ 1 uchwały otrzymał brzmienie: „Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na
Przewodniczącą Rady Gminy Pszczółki została wybrana radna Anna Staniewicz” .
Zarządziła głosowanie imienne wg opisanej wcześniej zasady.
ZA przyjęciem uchwały - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/2/18 została podjęta jednogłośnie.
Nowo wybrana Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do dalszego prowadzenia obrad.
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Ad.5 Wybór dwóch Wiceprzewodniczących
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów.
Zaproponowano kandydatury radnych: Zygmunta Łysika i Krzysztofa Kutkowskiego.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ponownie przedstawiła zasady głosowania.
Radnym rozdano (za pokwitowaniem odbioru) karty do głosowaniu, a po ich zebraniu przeliczono głosy, sporządzono protokół i odczytano go. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych, oddano 15 ważnych głosów, jednogłośnie wybierając p.Zygmunta Łysika oraz
p.Krzysztofa Kutkowskiego na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że został przygotowany projekt uchwały
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady, którego treść odczytała.
§ 1 otrzymał brzmienie: Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Pszczółki zostali wybrani:
1) radny Zygmunt Łysik,
2) radny Krzysztof Kutkowski.
Zarządziła głosowanie imienne wg opisanej wcześniej zasady.
ZA przyjęciem uchwały - 15 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr I/3/18 została podjęta jednogłośnie.
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 Pana Macieja Urbanka o 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 Pan Wójt dodał: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca Rady podziękowała Panu Urbankowi za złożenie ślubowania i pogratulowała objęcia stanowiska Wójta Gminy Pszczółki.
Ad.7 Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła
obrady słowami: ”Zamykam obrady I sesji Rady Gminy Pszczółki”.
Sesja zakończyła się ok godz.15:00
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała: D.Gromadzka

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
/-/ Anna Staniewicz
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