PROTOKÓŁ Nr I/06
sesji Rady Gminy Złotów
z dnia 27 listopada 2006 r.
Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Złotowie ul. Leśna 7.
Otwarcia I sesji Rady Gminy Złotów w V kadencji, zwołanej przez
Przewodniczącego Rady Gminy kadencji 2002 – 2006, dokonał radny senior –
Jerzy Lisowski.
Radny senior na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach
uczestniczy 15 radnych, czyli skład 100% - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący obrad – Jerzy Lisowski powitał radnych i zaproszonych
gości:
- Wójta Gminy – Kazimierza Trelę
- Skarbnika Gminy – Krystynę Schilling
- Zastępcę Wójta i jednocześnie Sekretarza Gminy – Ryszarda Wińskiego
- Radcę prawnego – Annę Witkowską
- Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy – Ewę Russ
- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Krystynę Kos
- Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy – Romana Deja
- Dyrektorów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
- lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu
- lista obecności Dyrektorów stanowi załącznik nr 3 do protokołu
Przed aktem ślubowania Przewodniczący obrad poprosił obecną na sesji
przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej – Ewę Russ o zapoznanie
zebranych z wynikami wyborów do Rady Gminy.
Ewa Russ przekazała informację o wynikach wyborów do Rady Gminy –
- informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny senior poprosił radnych o krótką autoprezentację w takiej kolejności jak
zajmują miejsca przy stole.
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Kolejno – Sławomir Czyżyk, Anna Grzesik, Jolanta Klóska, Jan Hammacher,
Zygmunt Borsich, Stanisław Małaczek, Bolesław Burakowski, Krzysztof
Mitkowski, Zuzanna Gaj, Halina Grzywna, Paweł Łański, Piotr Lach, Leon
Macanko, Andrzej Guhs i Jerzy Lisowski.
Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania.
Przewodniczący obrad poprosił do pomocy najmłodszego wiekiem radnego
– Jana Hammacher.
Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie – odczytał rotę
ślubowania –
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”
i poinformował, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie – Jan Hammacher odczytywał kolejno z listy obecności imiona
i nazwiska radnych, po wyczytaniu radni wstawali i wypowiadali słowo
„ślubuję” – część radnych z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący obrad – Jerzy Lisowski stwierdził, że wszyscy radni złożyli
ślubowanie i od tej chwili objęli mandat radnego Rady Gminy Złotów.
Przewodniczący obrad przekazał, że porządek obrad przygotowany przez
zwołującego sesję Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji – Piotra
Lach otrzymali radni wraz z zaproszeniem na sesję i odczytał porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Ślubowanie radnych
Ustalenie porządku obrad
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Złotów
zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy
powołanie Komisji Skrutacyjnej
przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego
Rady Gminy
prezentacja kandydatów
przeprowadzenie głosowania
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od
radnego seniora
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
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a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru radnych na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy
d) prezentacja kandydatów
e) przeprowadzenie głosowania
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy
8. Interpelacje radnych Rady Gminy
9. Wolne wnioski
10.Sprawy różne
11.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy
Radni zmian do przedstawionego porządku obrad nie wnieśli – porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Złotów
a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Złotów
Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady.
Radna Halina Grzywna zgłosiła kandydaturę radnego Piotra Lach.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do kandydata – czy wyraża
zgodę na kandydowanie?
- radny Piotr Lach wyraził zgodę.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przewodniczący obrad przypomniał, że wyboru Przewodniczącego Rady
dokonuje się w głosowaniu tajnym i w związku z tym należy powołać komisję
skrutacyjną.
Do składu komisji skrutacyjnej zaproponowano:
- radną Annę Grzesik,
- radnego Stanisława Małaczek,
- radnego Bolesława Burakowskiego
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- radni wyrazili zgodę – skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący obrad przekazał radnym projekt uchwały wraz
z załącznikiem w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na
Przewodniczącego Rady Gminy i ogłosił 15 minutową przerwę w celu
ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przeanalizowania projektu
regulaminu.
po przerwie
b)Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Anna Grzesik przedstawiła
projekt Regulaminu głosowania –
Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi
do projektu regulaminu?
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy
Złotów i poddał pod głosowanie, w którym wzięło udział 15 radnych - za przyjęciem głosowało – 15 radnych
- przeciw - ------- wstrzymało się od głosu - -------- projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr I/1/06.
Uchwała Nr I/1/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru
radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Złotów stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.
d) Prezentacja kandydatów
Zgłoszony kandydat – Piotr Lach podziękował za zgłoszenie jego kandydatury
na przewodniczącego Rady i zapewnił, że w przypadku wyboru na tę funkcję
będzie pracować dla dobra całej Gminy.
Pytań do kandydata radni nie mieli.
e) Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania zgodnie z przyjętym
wcześniej regulaminem wyboru Przewodniczącego i rozdała radnym.
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Następnie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Anna Grzesik
wyczytywało kolejno z imienia i nazwiska radnych, a wyczytywani radni
podchodzili i wrzucali kartki do głosowania do urny.
Po akcie głosowania Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę
na obliczenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu głosowania
i wyborów.
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej – Anna Grzesik odczytała
protokół z wyborów przewodniczącego Rady Gminy –
- kandydat Piotr Lach otrzymał 15 głosów „za”.
- protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący obrad pogratulował radnemu wybranemu na
przewodniczącego Rady Gminy p. Piotrowi Lach i życzył owocnej pracy.
f) Przewodniczący obrad – Jerzy Lisowski przedstawił uchwałę w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Złotów i poddał pod głosowanie,
w którym wzięło udział 15 radnych –
- za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
- przeciw - ------------ wstrzymało się od głosu - ---------------- uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Złotów została
przyjęta jednogłośnie i otrzymuje Nr I/2/06.
- uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący obrad – Jerzy Lisowski złożył jeszcze raz gratulacje
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy i przekazał dalsze przewodnictwo
obrad.
Życzenia i gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy
– Piotrowi Lach złożyli wszyscy obecni na sesji – Dyrektorzy Szkół wręczyli
bukiet kwiatów.
Bukiet kwiatów od Dyrektorów Szkół otrzymał również Wójt – Kazimierz
Trela.
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Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Lach podziękował radnym za życzenia
i zaufanie, jakim go obdarzyli powierzając tę funkcję i zapewnił, że będzie
pracował uczciwie dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
Ad. 6 Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
a) Przewodniczący Rady – Piotr Lach poprosił radnych o zgłaszanie
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Na Wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłoszono następujących radnych:
- radny Jan Hammacher zgłosił Annę Grzesik,
- radny Jerzy Lisowski zgłosił Andrzeja Guhs
- radna Zuzanna gaj zgłosiła Jerzego Lisowskiego
- radny Stanisław Małaczek zgłosił Halinę Grzywna
- Kandydaci Anna Grzesik, Andrzej Guhs i Jerzy Lisowski wyrazili zgodę,
Halina Grzywna nie wyraziła zgody.
b) 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.
Następnie w celu przeprowadzenia i ustalenia wyników tajnego głosowania na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy podano kandydatury 3 radnych do składu
Komisji Skrutacyjnej.
- Sławomira Czyżyka – wyraził zgodę,
- Bolesława Burakowskiego – wyraził zgodę,
- Stanisława Małaczek – wyraził zgodę
- skład komisji został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady przekazał radnym projekt uchwały wraz
z załącznikiem w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy i ogłosił 15 minutową przerwę w celu
ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej i przeanalizowania projektu
regulaminu.
po przerwie
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c) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Sławomir Czyżyk przedstawił
projekt Regulaminu głosowania –
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do
projektu regulaminu?
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady
Gminy Złotów i poddał pod głosowanie, w którym wzięło udział 15 radnych –
- za przyjęciem głosowało – 15 radnych
- przeciw - ------- wstrzymało się od głosu - -------- projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie i otrzymuje znamiona uchwały
Nr I/3/06.
Uchwała Nr I/3/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru
radnych na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
d) Prezentacja kandydatów
Zgłoszeni kandydaci – dokonali autoprezentacji i stwierdzili, że w przypadku
wyboru na te funkcje będą pracować dla dobra całej Gminy.
Pytań do kandydatów radni nie mieli.
e) Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania zgodnie z przyjętym
wcześniej regulaminem wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady
Gminy i rozdała radnym.
Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Sławomir Czyżyk
wyczytywał kolejno z imienia i nazwiska radnych, a wyczytywani radni
podchodzili i wrzucali kartki do głosowania do urny.
Po akcie głosowania Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę na
obliczenie wyników głosowania i sporządzenie protokołu głosowania
i wyborów.
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Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Sławomir Czyżyk
odczytał protokół z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Gminy –
- kandydaci otrzymali głosów „za” – Anna Grzesik – 11, Andrzej Guhs – 8
i Jerzy Lisowski – 9 głosów.
- protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy
Rada wybiera I i II Wiceprzewodniczącego.
Jolanta Klóska – w związku z tym, że radna Anna Grzesik otrzymała więcej
głosów – 11, wnioskuję, aby ona pełniła funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady powyższy wniosek poddał pod głosowanie:
- za przyjęciem tego wniosku głosowało – 15 radnych,
- przeciw - -------------- wstrzymało się od głosu - ---------Wniosek został przyjęty jednogłośnie i tym samym radna Anna Grzesik będzie
pełniła funkcję I Wiceprzewodniczącego a radny Jerzy Lisowski funkcję
II Wiceprzewodniczącego.
f) Przewodniczący Rady – Piotr Lach przedstawił uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów i poddał pod głosowanie,
w którym wzięło udział 15 radnych –
- za przyjęciem uchwały głosowało – 15 radnych
- przeciw - ------------ wstrzymało się od głosu - ---------------- uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Złotów
została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje Nr I/4/06.
- uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Przewodniczący Rady złożył gratulacje nowo wybranym
Wiceprzewodniczącym Rady.
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Wybrani Wiceprzewodniczący Rady podziękowali Radnym za zaufanie,
jakim ich obdarzyli i powierzyli te zaszczytne funkcje.
Ad. 7
Wójt – Kazimierz Trela złożył nowo wybranym radnym na
Wiceprzewodniczących Rady gratulacje.
Następnie przedstawił informacje o stanie gminy.
Poinformował radnych o zadaniach zrealizowanych w poprzedniej kadencji
i zadaniach planowanych do realizacji.
Poinformował także o stanie budżetu – po stronie dochodów jak i wydatków
– radni uwag nie wnieśli – informacja została przyjęta i stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ad. 8
Interpelacji radni nie zgłosili.
Ad. 9
W pkt tym radni nie zabrali głosu.
Ad. 10
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Lach poinformował radnych
o zadaniach, jakie czekają Radę w najbliższym czasie –
- powołanie Komisji Rady Gminy – prośba o wpisywanie się na listę wcześniej
przygotowaną,
- ustalenie stawek podatków i opłat,
- ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy,
- przyjęcie budżetu Gminy na rok 2007.
Przewodniczący Rady Gminy - Piotr Lach poinformował, że zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym obowiązkiem radnych jest złożenie
w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania tj. od czasu objęcia mandatu
radnego, oświadczenia majątkowego – druki wraz z objaśnieniami, co do
sposobu ich wypełniania zostały radnym przekazane.
Przewodniczący Rady Gminy – Piotr Lach przedstawił radnym analizę
oświadczeń majątkowych radnych złożonych na koniec kadencji 2002 – 2006
przesłaną przez Urząd Skarbowy.
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Zwrócił się również do radnych o przekazanie fotografii do legitymacji radnego.
Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o pozostanie na sali
obrad po zamknięciu I posiedzenia Rady.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
– Piotr Lach podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął I sesję
Rady Gminy Złotów.
Obrady zakończono o godz. 1255.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

Zofia Kozdra

inż. Piotr Lach

