PROTOKÓŁ NR I/2014
z obrad I sesji VII kadencji Rady Gminy Jeżewo
odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.
od godz. 1400 do godz. 1600 w sali Domu Kultury w Jeżewie
W obradach sesji na ustawowy skład Rady – 15 członków, zgodnie z listą obecności
udział wzięło 15 radnych. Spoza Rady Gminy w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Wójt Gminy – p. Mieczysław Pikuła.
Skarbnik Gminy – p. Szymon Górski.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie – p. Bożena Kowalska.
Zaproszeni sołtysi /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.
Mieszkańcy gminy /lista obecności stanowi załącznik do protokołu/.

Porządek obrad /według załącznika do Postanowienia Komisarza Wyborczego
Nr 453/14 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady
Gminy Jeżewo wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada
2014r./:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Jeżewo.
Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1.
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwarcia I Sesji VII kadencji
Rady Gminy Jeżewo dokonał radny senior nowej kadencji Henryk Rybak.
Otwierając obrady sesji, powiedział: Jako najstarszemu radnemu z obecnego grona
radnych, przypadł mi zaszczyt prowadzenia obrad sesji do chwili wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji.
Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby I sesja przebiegła sprawnie i zgodnie
z prawem.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji zgodnie z listą obecności uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy oraz
umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych
uchwał.
Serdecznie powitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości w osobie: wszystkich
radnych nowej kadencji 2014 – 2018, nowo wybranego Wójta Gminy Jeżewo
p. Mieczysława Pikułę, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie p. Bożenę
Kowalską, Skarbnika Gminy p. Szymona Górskiego, Dominikę Rakowicz, wszystkich
obecnych sołtysów oraz obecnych mieszkańców gminy.

Ad. 2.
Radny senior p. Henryk Rybak pogratulował radnym uzyskania mandatu i poprosił
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżewie o wręczenie zaświadczeń
potwierdzających fakt uzyskania mandatu.
Następnie radny senior poprosił wszystkich radnych o przygotowanie się do złożenia
ślubowania, informując: Wysoka Rado! Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia
ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję, aby po odczytaniu tekstu
ślubowania każdy wyczytany radny, powstał i wypowiedział według własnego wyboru,
słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Wobec faktu, że nie było pytań, czy zastrzeżeń, do takiej formy złożenia ślubowania Pan
Henryk Rybak odczytał rotę ślubowania o treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”.
Wyczytał nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej, którzy złożyli ślubowanie:
1. Dalak-Ożóg Grażyna
2. Kornacka Teresa
3. Makowski Tadeusz
4. Manikowska Józefa
5. Młyński Wojciech
6. Romanowski Marian
7. Rybak Henryk
8. Smoczyk Józef
9. Sporysz Andrzej
10. Stefan Sławomir
11. Strzyżewska Agnieszka
12. Warczak Maciej
13. Werkowski Dariusz
14. Ziółkowska Wiesława
15. Ziółkowski Grzegorz
Po zakończeniu ślubowania prowadzący obrady sesji poinformował, iż wszyscy radni
otrzymali Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji
Rady Gminy Jeżewo wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2014 r., z załączonym porządkiem obrad, który zgodnie z art. 20 ust. 1a
ustawy o samorządzie gminnym może zostać rozszerzony o zaproponowane punkty.
Powiedział: wobec powyższego jest propozycja, aby zmienić przedstawiony porządek
obrad, w ten sposób:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie zaświadczeń.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Powołanie
Komisji
Skrutacyjnej
w
celu
przeprowadzenia
wyboru
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy.
5. Wybór przewodniczącego rady gminy.
6. Wybór wiceprzewodniczącego rady gminy.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad sesji.
Trzy pierwsze punkty już zostały zrealizowane. Czy do tak zaproponowanego porządku
obrad wnoszą Państwo jakieś propozycje?
Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: mam propozycję, aby po zakończeniu wyborów
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, dokonać wyboru
przewodniczących komisji wchodzących w skład rady, tak, aby organizacyjne sprawy na
dzisiejszej sesji zakończyć.
Radny Sławomir Stefan powiedział: proponuję zmianę kolejności punktów, gdyż
powołanie do Komisji Skrutacyjnej powoduje, że dana osoba nie ma możliwości
kandydowania na przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego rady. Jest to ograniczenie
moim zdaniem.
Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: ale musi nastąpić wybór Komisji Skrutacyjnej.
Radny Sławomir Stefan powiedział: mamy podać najpierw kandydatury do Komisji
Skrutacyjnej, a powinni być wskazani kandydaci na funkcje przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego. Proszę o przełożenie punktu 4 z punktem 5.
Wójt Gminy powiedział: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Komisarz
Wyborczy, jakby z ustawy narzuca nam punkty, do których powinniśmy się odnieść,
proponuję więc, aby zostać przy punktach zaproponowanych przez Przewodniczącego
obrad, a wniosek radnego Ziółkowskiego, dotyczący wyboru Przewodniczących Komisji,
przenieść na kolejne obrady sesji. Dziękuję.
Radny senior powiedział: wobec tego, proszę o przegłosowane zaproponowanego
porządku obrad.
W wyniku głosowania propozycja porządku obrad zaproponowana przez radnego
seniora została przyjęta 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Ad. 4.
Wobec powyższego Pan Henryk Rybak poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: proponuję Panią Wiesławę Ziółkowską?
Radny Henryk Rybak zapytał: czy wyraża Pani zgodę?
Radna Wiesława Ziółkowska odpowiedziała: tak.
Radny Tadeusz Makowski powiedział: Pani Teresa Kornacka.
Radny Henryk Rybak zapytał: czy wyraża Pani zgodę?
Radna Teresa Kornacka odpowiedziała: tak.
Radny Henryk Rybak powiedział: proponuję Pana Andrzeja Sporysza, czy wyraża Pan
zgodę?
Radny Andrzej Sporysz odpowiedział: tak, zgadzam się.

Następnie Przewodniczący obrad poprosił, aby członkowie Komisji Skrutacyjnej wybrali
spośród siebie Przewodniczącego tej Komisji. Po krótkiej naradzie członkowie Komisji
wybrali radną Wiesławę Ziółkowską na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Radny senior odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Jeżewo i przeszedł do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania
uchwała została podjęta jednogłośnie – 15 głosami „za”.
Uchwała Nr I/1/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5.
W celu dokonania wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy,
prowadzący obrady sesji poprosił o zgłaszanie kandydatur z radnych na wskazaną
funkcję.
Radny Grzegorz Ziółkowski powiedział: proponuję Pana Dariusza Werkowskiego.
Radny senior zapytał: czy wyraża Pan zgodę?
Radny Dariusz Werkowski odpowiedział: tak, wyrażam zgodę.
Radny Sławomir Stefan powiedział: proponuję Pana Henryka Rybaka.
Radny senior powiedział: wyrażam zgodę, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś
kandydatury? Nie ma. Wobec tego mamy dwóch kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy, tj. radnego Dariusza Werkowskiego i radnego Henryka
Rybaka.
Następnie ogłosił 10 minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna mogła przygotować karty
do głosowania.
Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali wszystkim radnym karty do
głosowania, a przewodniczący obrad poprosił o dokonanie wyboru Przewodniczącego
Rady i wrzucenie „głosu” do przygotowanej w tym celu urny. Po wrzuceniu do urny
karty przez ostatniego radnego, radny senior powiedział: dziękuję bardzo, ogłaszam
15 minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna dokonała zliczenia głosów i przygotowała się
do ogłoszenia wyników.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Wiesława Ziółkowska odczytała
protokół z obliczenia głosów w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy, informując, iż
na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy kadencji 2014 -2018 wybrany został radny
Dariusz Werkowski /protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący obrad podziękował Komisji Skrutacyjnej oraz pogratulował Panu
Dariuszowi Werkowskiemu wyboru na Przewodniczącego Rady, następnie odczytał
projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo i poprosił
o głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta 13 głosami „za”, 2 głosami „sprzeciwu”.
Uchwała Nr I/2/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący obrad p. Henryk Rybak podziękował za możliwość przewodniczenia
I sesji nowo wybranej Rady Gminy i przekazał dalsze prowadzenie obrad
Przewodniczącemu Rady Gminy p. Dariuszowi Werkowskiemu.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski powiedział: dziękuję, że obdarzyliście mnie
Państwo zaufaniem. Chciałbym, abyśmy wszyscy zebrani tutaj, pracowali wspólnie na
rzecz mieszkańców i na rzecz naszej gminy i abyśmy godnie reprezentowali mandat
radnego. Zrozumiałe jest, że reprezentujemy różne Komitety wyborcze, ale dzisiaj już nie
ma komitetów wyborczych, ale jest społeczeństwo, oczekujące od nas jedności w działaniu
i o tę jedność proszę.
Ad. 6.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski powiedział: w związku z tym, iż rada gminy
wybiera ze swojego grona również wiceprzewodniczącego, proszę o zgłaszanie
kandydatur na tę funkcję. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie. Proponuję na tę funkcję radnego Grzegorza Ziółkowskiego. Czy są inne
propozycje?
Radny Józef Smoczyk powiedział: ja zgłaszam radną Grażynę Dalak-Ożóg. Do tej pory
w ostatnich kadencjach na funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybierani
byli mężczyźni. Myślę, że należy to zmienić. Dziękuję.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czy wyraża Pani zgodę?
Radna Grażyna Dalak-Ożóg odpowiedziała: tak, wyrażam zgodę.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czy radny Grzegorz Ziółkowski
wyraża zgodę?
Radny Grzegorz Ziółkowski odpowiedział: tak.
Radny Sławomir Stefan powiedział: chciałabym zaproponować kandydaturę radnego
Młyńskiego.
Przewodniczący RG p. Dariusz Werkowski zapytał: czy wyraża Pan zgodę?
Radny Wojciech Młyński odpowiedział: tak.
Wobec braku dalszych propozycji zamknął listę zgłoszonych kandydatur i ogłosił
10 minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
Radny Józef Smoczyk zapytał: czy ustawowo jest przyjęte, że głosowanie w tym temacie
jest tajne.
Wójt Gminy odpowiedział: tak.
Po przerwie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania,
a Przewodniczący Rady poprosił o dokonanie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
spośród zgłoszonych kandydatów. Po wrzuceniu do urny „ostatniego głosu” Komisja
Skrutacyjna przystąpiła do zliczenia oddanych głosów i przygotowania protokołu.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Wiesława Ziółkowska odczytała protokół
z obliczenia głosów w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, informując, iż na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy kadencji 2014 -2018 wybrany został radny

Grzegorz Ziółkowski /protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik do
protokołu/.

Przewodniczący Rady podziękował członkom Komisji Skrutacyjnej, jak również
pogratulował nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady, życząc „owocnej
współpracy”. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i przeszedł do głosowania. W wyniku
przeprowadzonego głosowania uchwała została podjęta – 13 głosami „za”, 1 głosem
„sprzeciwu”, 1 głosem „wstrzymującym się”.
Uchwała Nr I/3/2014
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7.
Kolejny punkt obrad sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy p. Dariusz Werkowski.
Poinformował, że w sprawach organizacyjnych zostanie radnym rozdana ankieta i prosi
o jej wypełnienie wskazanymi danymi i złożenie w biurze Rady, w celu usprawnienia
wzajemnej komunikacji, jak również nadmienił, iż radni otrzymają projekt budżetu
i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok, w celu zapoznania się przed
sesją budżetową, a projekty te omówione zostaną na najbliższym posiedzeniu Komisji
rady.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który pogratulował nowo wybranym:
Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady, nadmienił, iż za kilka dni odbędzie
się kolejna sesja, po ogłoszeniu oficjalnych wyników przez PKW, w celu złożenia
ślubowania przez wójta gminy i jest propozycja, aby również na następnej sesji radni
„opisali się” do poszczególnych komisji. Przedstawił stałe komisje rady, tj.: Komisja
Rewizyjna, Komisja Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury
i turystyki, Komisja Rozwoju gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków
zewnętrznych, Komisja Ochrony środowiska, budżetu i finansów, Komisja Oświaty,
zdrowia i spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego i budownictwa.
Poprosił, aby radni zastanowili się, w której z tych Komisji chcieliby pracować.
Po kolejnej sesji organizacyjnej, nastąpi spotkanie Komisji w celu omówienia projektu
budżetu i projektu WPF, a w dniu 30 grudnia odbędzie się „sesja budżetowa”, na której
powinno nastąpić przyjęcie budżetu i WPF, a po sesji budżetowej, odbędzie się uroczyste
podsumowanie roku, na które zaproszeni będą oprócz radnych i sołtysów,
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół
oraz inne osoby czy instytucje, z którymi przez cały rok gmina Jeżewo współpracuje.
Na zakończenie Wójt Gminy powiedział, iż ma nadzieję, że po organizacyjnych
spotkaniach, kiedy już wszyscy radni będą wiedzieli jakie funkcje w radzie pełnią
i w jakich Komisjach pracują, od nowego roku rozpocznie się czas współpracy oraz czas
pracy „od nowa”, w nowej kadencji.

Ad. 8.
Wobec braku dalszych wniosków czy zapytań Przewodniczący Rady Gminy podziękował
wszystkim zebranym za udział w I sesji VII kadencji rady gminy i o godz. 1600 zamknął
obrady.

Protokołowała
Dominika Rakowicz

Prowadzący obrad
Henryk Rybak

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Werkowski

