Protokół Nr I/14

z I s e s j i Rady Gminy Działdowo, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Elblągu.
Sesja odbyła się w dniu 28 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Działdowie.
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w Sesji zgodnie z załączoną listą obecności
uczestniczyło 15 radnych.
Sesja odbyła się w godzinach 1000-1130.
Spoza Rady w Sesji uczestniczyli:
Jarosław Gawenda

- Radny Rady Powiatu Działdowskiego

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Danuta Smereczyńska

- Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Katarzyna Trąbińska

- Komendant Straży Gminnej

Tadeusz Szeremeta

- Komendant Gminny OSP

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Burkacie

Bożena Ziółkowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług
Komunalnych w Uzdowie,
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

Sołtysi z terenu Gminy Działdowo, dyrektorzy szkół.
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Ad. pkt 1
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym otwarcia
obrad dokonała najstarsza wiekiem radna, t.j. Pani Jadwiga Gancarz, która powitała
uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Ad.pkt 2
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Działdowie - Andrzej Graszk
przedstawił ogólne informacje na temat przeprowadzanych wyborów do organów samorządu
terytorialnego oraz pracy komisji terytorialnej. Następnie wręczył zaświadczenia radnym
wybranym w wyborach, w dniu 16 listopada 2014 roku.

Ad. pkt 3
W tym punkcie przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodnicząca obrad Jadwiga Gancarz odczytała 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 czym kolejno wywołani radni zgodnie z art. 23a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
powstając, wypowiadali słowo „ślubuję” bądź słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli wszyscy radni obecni na sesji.
Ad. pkt 4
Przewodnicząca Obrad –Jadwiga Gancarz przedstawiła porządek obrad ustalony przez
Komisarza Wyborczego w Elblągu, w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie

sesji

przez

najstarszego

wiekiem

radnego

obecnego

na

sesji

i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Ustalenie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
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Przewodnicząca obrad zapytała czy są jakieś wnioski do porządku obrad.
Radni nie zgłosili wniosków, przyjmując jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Ad. pkt 5
Zgodnie z porządkiem obrad Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Działdowo.
Przewodnicząca obrad J.Gancarz poinformowała, że niniejszy punkt obejmuje następujące
podpunkty:
1) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) objaśnienie sposobu i zasad głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
4) prezentacja (wystąpienia kandydatów),
5) przeprowadzenie głosowania,

Ad. 1)
Radna Ewa Lipowska zgłosiła kandydaturę radnego Mirosława Franciszka Zielińskiego
na Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodnicząca obrad J.Gancarz zapytała radnego Mirosława Franciszka Zielińskiego czy
wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny Mirosław Franciszek Zieliński wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca obrad J.Gancarz zapytała czy są inne kandydatury na Przewodniczącego
Rady Gminy.
Nie zgłoszono innych kandydatur w związku, z czym, radna J.Gancarz zarządziła głosowanie
nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, którego wyniki
przedstawiają się następująco: 15 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się ”, 0 głosów
„przeciw”.

Ad.2)
Radna J.Gancarz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej,
powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych:
Piotra Stańczak, Dorotę Pawłowską, Krystynę Wasiak.
Radna J.Gancarz zapytała czy wskazane osoby wyrażają zgodę na członkostwo w Komisji
Skrutacyjnej.
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Poszczególni radni wyrazili zgodę na członkostwo.
Następnie radna J.Gancarz zapytała, czy radni wnoszą uwagi do proponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
Wobec braku uwag, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad proponowanym
składem Komisji Skrutacyjnej, w wyniku, którego jednogłośnie / 15 głosów „za”
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/ powołano Komisję Skrutacyjną
w składzie:
- Dorota Pawłowska
- Krystyna Wasiak
- Piotr Stańczak
Przewodnicząca obrad J.Gancarz o godz. 10.30 ogłosiła przerwę w obradach dla
ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania informacji na temat zasad
i sposobu głosowania.
O godz. 10.45 Przewodnicząca obrad wznowiła I Sesję Rady Gminy Działdowo.
Ad. 3)
Radna J.Gancarz poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie
zasad i sposobu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Wasiak poinformowała, że zgodnie
z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera
ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Następnie odczytała wyciąg ze Statutu Gminy dotyczący głosowania.
Komisja

Skrutacyjna

zaproponowała

radzie

gminy

wzór

karty

do

głosowania

na Przewodniczącego Rady Gminy.
Poinformowała, że w związku z tym, że zgłoszono tylko jednego kandydata, radni dokonują
wyboru, stawiając znak X w kratce zamieszczonej nad napisem TAK bądź NIE.
Głos jest nieważny w przypadku, gdy znak X zostanie postawiony w obu kratkach TAK
i NIE, bądź też w przypadku, gdy znak X nie zostanie postawiony w żadnej kratce.
Przewodnicząca obrad zapytała, czy są jakieś uwagi do przedstawionych zasad głosowania.
Uwag nie zgłoszono, przyjmując tym samym przedstawione zasady głosowania.
Radna J.Gancarz zarządziła głosowanie nad przyjęciem proponowanego wzoru karty
do głosowania.
Rada jednogłośnie /15 „za”, 0 „wstrzymujących się”, 0 „przeciw”/ przyjęła wzór karty
do głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo.
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Ad. 4)
Przewodnicząca obrad poprosiła kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy Mirosława
Franciszka Zielińskiego o krótką prezentację.
Prezentując swoją osobę, radny Mirosław Zieliński powiedział, że w czasie ostatnich dwóch
kadencji sprawował funkcję przewodniczącego rady gminy. Dodał, że jeśli zostanie wybrany
postara się podążać w dobrym kierunku rozwoju gminy.

Ad. 5)
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, które rozdała
wszystkim radnym. Następnie radni po dokonaniu wyboru, wrzucali karty do urny.
Przewodnicząca Obrad J.Gancarz ogłosiła ponowną 5 min. przerwę w celu ustalenia przez
Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.
Radna Krystyna Wasiak– Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej po przerwie
przedstawiła wyniki głosowania, na podstawie, których ustalono, że Mirosław Franciszek
Zieliński w głosowaniu tajnym otrzymał 15 głosów poparcia i tym samym został wybrany
na Przewodniczącego Rady Gminy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik
nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca obrad J.Gancarz stwierdziła, że rada gminy podjęła uchwałę
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Działdowo.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
/ Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu/

Ad. pkt 6
Radna Jadwiga Gancarz złożyła gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady
Gminy Mirosławowi Zielińskiemu i przekazała przewodnictwo obrad.

Przewodniczący Mirosław Zieliński podziękował za głosy i okazane zaufanie oraz wyraził
nadzieję na dobrą współpracę, mającą na celu dobro naszej gminy.

Ad. pkt 7
Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński poinformował, że niniejszy punkt

obejmuje następujące podpunkty:
1) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
3) objaśnienie sposobu i zasad głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
4) przeprowadzenie głosowania,
Ad. 1)
Radny Mariusz Giesek zgłosił kandydaturę Ewy Lipowskiej na Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy.
Przewodniczący M.Zieliński zapytał czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Ewa Teresa Lipowska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny K.Doliński zgłosił kandydaturę Jadwigi Gancarz na Wiceprzewodniczącą Rady
Gminy.
Przewodniczący M.Zieliński zapytał czy radna wyraża zgodę na kandydowanie.
Radna Jadwiga Gancarz wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący

Rady

Gminy

M.Zieliński

zapytał

czy

są

inne

kandydatury

na Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku, z czym, Przewodniczący M.Zieliński zarządził
głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
którego wyniki przedstawiają się następująco: 15 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się ”, 0 głosów „przeciw”.

Ad.2)
Przewodniczący M.Zieliński poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji
Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania.
Zaproponowano Komisję, w tym samym składzie, w jakim przeprowadzano głosowanie na
Przewodniczącego Rady Gminy, tj. Piotra Stańczak,

Dorotę Pawłowską, Krystynę

Wasiak.
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę na członkostwo
w Komisji Skrutacyjnej.
Poszczególni radni wyrazili zgodę na członkostwo.
Wobec braku uwag, Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad proponowanym
składem Komisji Skrutacyjnej, w wyniku, którego jednogłośnie / 15 „za” 0 „wstrzymujących
się”, 0 „przeciw”/ powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
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- Dorota Pawłowska
- Krystyna Wasiak
- Piotr Stańczak
Przewodniczący

M.Zieliński

o

godz.

11.00

ogłosił

przerwę

w

obradach

dla

ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania informacji na temat zasad
i sposobu głosowania.
O godz. 11.10 Przewodniczący obrad wznowił I Sesję Rady Gminy Działdowo.
Ad. 3)
Przewodniczący

M.Zieliński

poprosił

Przewodniczącą

Komisji

Skrutacyjnej

o przedstawienie zasad i sposobu głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Wasiak poinformowała, że zgodnie
z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wybiera ze
swego grona Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Następnie odczytała wyciąg ze Statutu Gminy dotyczący głosowania. Stosownie do zapisów
Statutu rada gminy wybiera dwóch wiceprzewodniczących.
Komisja

Skrutacyjna

zaproponowała

radzie

gminy

wzór

karty

do

głosowania

na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przygotowano dwie karty do głosowania, dla
każdego kandydata odrębnie.
Poinformowała, że radni głosują na każdego kandydata odrębnie, stawiając znak X w kratce
zamieszczonej nad napisem TAK bądź NIE. Głos jest nieważny w przypadku, gdy znak X
zostanie postawiony w obu kratkach TAK i NIE, bądź też w przypadku, gdy znak X nie został
postawiony w żadnej kratce.
Przewodniczący M.Zieliński zapytał, czy są jakieś uwagi do przedstawionych zasad
głosowania.
Uwag nie zgłoszono, przyjmując tym samym przedstawione zasady głosowania.
Przewodniczący M.Zieliński zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego wzoru
kart do głosowania na wiceprzewodniczącego.
Rada jednogłośnie /15 głosów„za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”/
przyjęła wzór karty do głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Działdowo.

Ad. 4)
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania, które rozdała
wszystkim radnym. Następnie radni po dokonaniu wyboru wrzucali karty do urny.
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Przewodniczący M.Zieliński ogłosił ponowną 5 min. przerwę w celu ustalenia przez
Komisję Skrutacyjną wyników głosowania.
Krystyna Wasiak– Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej po przerwie przedstawiła
wyniki głosowania, na podstawie, których stwierdzono, że w głosowaniu tajnym:
- radna Ewa Teresa Lipowska uzyskała 15 głosów poparcia,
- radna Jadwiga Gancarz uzyskała 15 głosów poparcia.
Kandydatki uzyskały wymaganą liczbę głosów, w związku z czym zostały wybrane
na Wiceprzewodniczące Rady Gminy.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodniczący M.Zieliński stwierdził, tym samym, że rada gminy podjęła uchwałę
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Działdowo.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
/ Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu/

Ad. pkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy zaprosił uczestników sesji jak i mieszkańców na
charytatywny Turniej Mikołajkowy, który odbędzie się 7 grudnia b.r. o godz. 15.00 na sali
gimnastycznej w Burkacie. W turnieju udział wezmą drużyny: radnych, sołtysów,
pracowników przedszkola, rady parafialnej oraz urzędu. Zebrane pieniądze zostaną
przekazane na rzecz chorego chłopca, Piotra Wiśniewskiego.

Ad. pkt 9
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.30
zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Działdowo.

Przewodniczyli obradom:

Przewodnicząca obrad
radna Senior

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Jadwiga Gancarz

Protokołowała:
Marta Patalon
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