PROTOKÓŁ Nr I.2018
sesji Rady Gminy Złotów
z dnia 21 listopada 2018 r.
Obrady rozpoczęto o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Złotowie
ul. Leśna 7.
Otwarcia I sesji Rady Gminy Złotów, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Pile I
– zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dokonała
Radna Senior – pani Alicja Szewczuk.
Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie
z prawem.
Powitała serdecznie przybyłych gości:
1. Wójta Gminy – Piotra Lach,
2. Zastępcę Wójta Gminy – Ryszarda Wińskiego
3. Sekretarza Gminy – Longina Tomasz
4. Radcę prawnego w Urzędzie Gminy – Annę Witkowską
5. Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej – Ewę Fąs
6. Zastępcę Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Emilię Hudowicz
Przewodnicząca obrad poprosiła p. Ewę Fąs – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego i wójtowi zaświadczenia o wyborze
na Wójta Gminy.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała wyboru wójtowi oraz wyboru do
wykonywania mandatu radnego.
Pani Ewa Fąs wspólnie z panią Emilią Hudowicz wręczyły radnym zaświadczenia
o wyborze na radnego gminy zgodnie z art. 449 Kodeksu wyborczego – w kolejności okręgów
wyborczych.
Następnie wręczono panu Piotrowi Lach – zaświadczenie o wyborze na wójta gminy na kolejną
kadencję zgodnie z art. 490 Kodeksu wyborczego.
Przewodnicząca obrad podziękowała za wręczenie zaświadczeń radnym i wójtowi oraz
podziękowała za sprawne ustalenie wyników wyborów.
Ad. 2
Radna senior – Alicja Szewczuk poinformowała, że zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają
ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie roty ślubowania wywołani
kolejno – przez najmłodszą wiekiem – radną p. Ewę Mreła radni powstają
i wypowiadają słowo „ślubuję”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Pani Ewa Mreła odczyta z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, lista ułożona
jest według okręgów z jakich Państwo zostali wybrani.
Przewodnicząca obrad poprosiła wszystkich o powstanie – powiedziała, że odczytuje rotę
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".
Po odczytaniu roty pozwoliła radnym usiąść, a radną Panią Ewę Mreła poprosiła
o odczytywanie imienia i nazwiska z listy obecności radnych.
Kolejno wyczytywani radni powstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”. Część radnych złożyła
ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po złożeniu ślubowania przez ostatniego radnego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że
wszyscy radni złożyli prawidłowo ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Rady Gminy
Złotów.
Ad. 3
Radna senior przekazała, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec
rady gminy ślubowania.
Poprosiła Piotra Lach o złożenie ślubowania.
Wybrany Wójt – Piotr Lach wyraził taką wolę i złożył ślubowanie następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy” z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodnicząca obrad – Alicja Szewczuk oświadczyła, że Wójt Gminy Złotów – Piotr Lach
złożył wobec Rady Gminy ślubowanie i od tej chwili obejmuje obowiązki Wójta na kadencję
2018 – 2023.
Pogratulowała Wójtowi wyboru na kolejną kadencję.
Następnie
poprosiła
Panie
i
Panów radnych
o
krótką
autoprezentację.
Kolejno: Jan Hammacher, Tadeusz Brzeziński, Jacek Januszewski, Tomasz Kędzia, Bartłomiej
Batko, Adam Tomaszewski, Adriana Opłatek, Alicja Bulawa, Adam Sulima, Andrzej Białczyk,
Ewa Mreła, Jan Bulawa, Sławomir Czyżyk, Teresa Pawłowska, Alicja Szewczuk.
Przewodnicząca obrad podziękowała radnym za wypowiedzi.
Ad. 5
Radna Alicja Szewczuk przekazała, że obecnie przystępuje się do ustalenia porządku obrad
I sesji Rady Gminy Złotów.
W przypadku naszej Rady ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, stwierdziła, że w sesji
uczestniczy15 radnych, czyli skład 100%.
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- lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Przedstawiła proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego
sesję Komisarza Wyborczego w Pile I – Pana Daniela Jurkiewicza:
1. Otwarcie sesji
2. Ślubowanie radnych
3. Ślubowanie wójta
4. Sprawy regulaminowe:
- stwierdzenie quorum
- przedstawienie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjecie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady
- zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady
- przeprowadzenie tajnego głosowania
- podjecie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady
7. Zamknięcie obrad
Radna Alicja Szewczuk zwróciła się do radnych z pytaniem – Czy ktoś chce zabrać głos
w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Zmian nie zaproponowano.
Radna Alicja Szewczuk poinformowała, że w związku z tym, że nie ma uwag ani propozycji
do przedstawionego porządku obrad będziemy obradować zgodnie z porządkiem obrad
przedstawionym przez Komisarza Wyborczego w Pile I.
Ad. 5
Radna senior zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady
Gminy. Przypomniała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Andrzej Białczyk zgłosił na Przewodniczącego Rady radnego Sławomira Czyżyka.
Radny Sławomir Czyżyk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy.
Innych kandydatur nie zgłoszono – przewodnicząca obrad zamknęła listę kandydatów.
Przewodnicząca obrad przypomniała, że wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się
w głosowaniu tajnym i w związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną, proponuje skład
3 – osobowy.
Do składu komisji skrutacyjnej zaproponowano:
- radnego Jacka Januszewskiego,
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- radną Ewę Mreła,
- radnego Bartłomieja Batko
- innych kandydatów nie zgłoszono.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji – skład komisji został przyjęty przez Radę.
Przewodnicząca obrad poprosiła Komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się oraz
przygotowanie zasad głosowania i kart do głosowania w wyborze Przewodniczącego Rady
Gminy.
Radna Alicja Szewczuk ogłosiła 10 – minutową przerwę na czas pracy komisji skrutacyjnej
po przerwie
Bartłomiej Batko – poinformował o zasadach głosowania.
Jacek Januszewski – poinformował, że ustalono wzór karty do głosowania – zawiera ona
pytanie – czy jesteś za wyborem radnego na przewodniczącego Rady Gminy Złotów? Poniżej
są dwie kratki – 1. TAK, 2. NIE, dla ważności głosu stawiamy tylko jeden krzyżyk.
Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem do radnych – czy wnoszą uwagi do
przedstawionych zasad głosowania?
Radni uwag nie wnieśli.
Radna Alicja Szewczuk – poprosiła Komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania.
Następnie o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska radnych, a wyczytywanych radnych
o podchodzenie i wrzucania kart do urny. Przypomniała, że do dyspozycji jest parawan, za
którym można dokonywać wyboru na karcie do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Mreła wyczytywała kolejno z imienia
i nazwiska radnych, a wyczytywani radni podchodzili i wrzucali karty do głosowania do urny.
Po akcie głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas ustalenia wyników
głosowania i sporządzenie protokołu głosowania i wyborów.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Ewa Mreła odczytała protokół
z wyborów przewodniczącego Rady Gminy –
- za wyborem radnego Sławomira Czyżyka na Przewodniczącego Rady Gminy głosowało
14 radnych i tym samym radny Sławomir Czyżyk został wybrany na Przewodniczącego Rady
Gminy Złotów.
- protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Przewodnicząca obrad pogratulowała radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady
Gminy panu Sławomirowi Czyżykowi i życzyła owocnej pracy w kolejnej kadencji Rady.
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Radna Senior przedstawiła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Złotów – otrzymuje ona Nr I.1.2018 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Przewodnicząca obrad – Alicja Szewczuk jeszcze raz złożyła gratulacje wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy i przekazała dalsze przewodnictwo obrad.
Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Czyżyk podziękował radnym za zaufanie, jakim
go obdarzyli powierzając tę funkcję. Zapewnił, że będzie pracował sprawnie z dbałością dla
dobra Gminy i jej mieszkańców.
Ad. 6 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
1) Przewodniczący Rady – Sławomir Czyżyk poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów
na wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłoszono następujących radnych:
- radny Jacek Januszewski zgłosił radnego Tadeusza Brzezińskiego,
- radna Ewa Mreła zgłosiła radnego Adama Tomaszewskiego,
- radny Sławomir Czyżyk zgłosił radnego Jana Bulawę,
- radny Andrzej Białczyk zgłosił radną Alicję Szewczuk,
- Tadeusz Brzeziński, Adam Tomaszewski, Jan Bulawa wyrazili zgodę na kandydowanie,
natomiast Alicja Szewczuk nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono – Przewodniczący Rady poinformował, że są trzy osoby
na liście, zamknął listę zgłoszeń.
2) Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący Rady przypomniał, że wyboru Wiceprzewodniczących Rady dokonuje się
również w głosowaniu tajnym i w związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną.
Zgodnie ze Statutem Gminy Rada wybiera dwóch wiceprzewodniczących.
Następnie w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników tajnego głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy podano kandydatury 3 radnych do składu Komisji
Skrutacyjnej:
- Jacek Januszewski – wyraził zgodę,
- Bartłomiej Batko – wyraził zgodę,
- Ewa Mreła – wyraziła zgodę.
- skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poprosił Komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się oraz
przygotowanie zasad głosowania i kart do głosowania w wyborze Wiceprzewodniczących
Rady Gminy i ogłosił przerwę na czas pracy komisji skrutacyjnej.
po przerwie
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3) Bartłomiej Batko przekazał, zasady głosowania oraz omówił wzór karty do głosowania.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do
przedstawionych zasad?
Radni uwag nie wnieśli.
Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Ewa Mreła wyczytywała kolejno
z imienia i nazwiska radnych, a wyczytywani radni podchodzili i wrzucali karty do głosowania
do urny.
Po akcie głosowania Przewodniczący Rady ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników
głosowania i sporządzenie protokołu głosowania i wyborów.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Ewa Mreła odczytała protokół
z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy –
- kandydaci otrzymali głosów „za” – Brzeziński Tadeusz – 11 głosów, Bulawa Jan – 4 głosy
Tomaszewski Adam – 10 głosów.
- protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu – jako załącznik do
uchwały
Przewodniczący Rady Gminy – przypomniał, że zgodnie ze Statutem Gminy Rada wybiera
I i II Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący Rady – Sławomir Czyżyk przedstawił uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów.
I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Złotów – Brzeziński Tadeusz
II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Złotów – Tomaszewski Adam
- uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów otrzymuje
Nr I.2.2018 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady – złożył gratulacje nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady.
Przewodniczący Rady – udzielił głosu Jarosławowi Maciejewskiemu, który zdobył mandat
Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Jarosław Maciejewski – pogratulował radym wyboru oraz wójtowi wyboru na kolejną
kadencję. Wypełniając mandat radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego chcę
zapewnić, że będę reprezentować okręg nr 2, okręg ośmiu powiatów, ale szczególnie leży mi
na sercu gmina Złotów, której jestem mieszkańcem i powiat złotowski. Złotowszczyzna to
korona Wielkopolski i miejmy nadzieję, że za moim pośrednictwem jak i pana Henryka
Szopińskiego będziemy w stanie wiele osiągnąć dla Północnej Wielkopolski. Chcemy przede
wszystkim działać na rzecz lokalnej społeczności. Panowie wicemarszałkowie, którzy będą
desygnowani na te stanowiska pan Wojciech Jankowiak i pan Krzysztof Grabowski również
zapewniają o swoim głębokim poczuciu odpowiedzialności i działań na rzecz Północnej
Wielkopolski i Złotowszczyzny. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla Państwa.

7

Wójt Gminy – zadeklarował wolę współpracy z Radnymi. Powiedział, że jest organem
wykonawczym i zna swoje miejsce w szeregu oraz ma nadzieję, że w ten sposób uda się wiele
osiągnąć. Zaznaczył, że według nowych przepisów zwiększyła się rola Przewodniczącego
Rady, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu. Podziękował za wszystkie
życzenia. Bukietem kwiatów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy podziękował pani Ewie
Fąs i Emilii Hudowicz za ciężką pracę i prawidłowe przeprowadzenie wyborów przez Gminną
Komisję Wyborczą.
Przewodniczący Rady Gminy – podziękował za ogrom prac, które Gminna Komisja
Wyborcza wykonała, żeby wybory przebiegły prawidłowo i sprawnie.
Przewodniczący Rady – poprosił radnych o pozostanie na sali po zamknięciu sesji.
Ryszard Wiński – poinformował, że planowane jest szkolenie dla radnych w miesiącu
styczniu 2019 r. o dokładnym terminie poinformuje pani Magdalena Borsich.
Ad. 7
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir
Czyżyk podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął I sesję Rady Gminy
Złotów.
Obrady zakończono o godz. 1028.
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/-/Sławomir Czyżyk

