
 

Protokół nr I  sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 
się w dniu 1 grudnia  2010r. w godzinach 1300-1500  

 

W sesji uczestniczyło 14 radnych  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu 
(nieobecna radna Harbuzińska-Turek) 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli równieŜ: 
- Burmistrz GiM – Pan Ryszard Sikora 
- Skarbnik GiM – Pani Teresa CzyŜewska 
- Sekretarz GiM – Pani Renata Szewczyk 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych 
- Sołtysi 
- Prasa 
Listy obecności sołtysów i gości zaproszonych stanowią załącznik 1a i 1b do protokołu. 
Obradom przewodniczył na początku Radny Senior Pan Stanisław Gawluk  

O godz. 1300 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  i 
przystąpił do ceremonii złoŜenia przez nowo wybranych radnych. 
Zaproponował aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób: 
Po odczytaniu roty ślubowania, najmłodsza radna Pani Aleksandra Ciołek odczyta z listy 
obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego 
wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóŜ Bóg”. 
Zapytał radnych czy są inne propozycje.? 
Nie było więc  przystąpiono do ślubowania. 
Odczytał rotę ślubowania:  
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuj ę uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców". 

A Pani  Aleksandra Ciołek  odczytywała  z listy radnych, którzy złoŜyli ślubowanie. 
Następnie pogratulował radnym i stwierdził, Ŝe radni, którzy złoŜyli ślubowanie objęli mandat 
radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad sesji przygotowany przez 
poprzedniego Przewodniczącego Pana Pawła Dymka: 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu 

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej; 

3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 

4) informacja o zasadach głosowania; 

5) przeprowadzenie głosowania (tajnego); 

6) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór.  

3. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu prowadzenia sesji od 

Radnego Seniora. 

4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu: 



1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w 

Jastrowiu; 

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej; 

3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 

4) informacja o zasadach głosowania; 

5) przeprowadzenie głosowania; 

6) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 

 

Poinformował radnych, Ŝe w przypadku zgłoszenia przez nich propozycji zmian do porządku 
obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, zdjęcia lub 
modyfikacji przedstawionych punktów, będą musieli je kolejno przegłosować. Zmiany zostają 
wprowadzone, jeŜeli za zmianą w kaŜdym przypadku opowie się w głosowaniu bezwzględna 
większość ustawowego składu rady, tj. co najmniej 8 radnych. 

Zapytał czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 
Nie zgłoszono uwag. 
 
Ad. 2 
 
Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,   
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie oraz 
przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
Radny Sakowicz zgłosił kandydaturę radnego Jana Przybylskiego na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, motywując tym, Ŝe Pan Przybylski jest doświadczonym radnym, pełnił rolę 
Przewodniczącego przez dwie kadencje. 
Radny Senior zapytał czy radny Jan Przybylski wyraŜa zgodę na kandydowanie na 
przewodniczącego Rady? 
Radny Przybylski wyraził zgodę. 
Dalszych zgłoszeń nie było. 
Prowadzący obrady zaproponował  przystąpienie do powołania 3-osobowej Komisji 
Skrutacyjnej. Przypomniał, Ŝe osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji 
Skrutacyjnej i poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 
Radny Sakowicz zgłosił radną Agnieszkę Kazberuk. 

Radny Ludwisiak zgłosił radnego Jacka Szlenkiera. 

Radna Kazberuk zgłosiła radną Annę Ośka. 

Prowadzący stwierdził, Ŝe do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych po czym zapytał czy 
wszyscy wyraŜają zgodę na pracę w komisji. 
Wszyscy wyrazili taką zgodę. 
Zapytał pozostałych radnych czy mają uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej 
i zaproponował , aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji. 
Następnie przystąpiono do głosowania. 

Za                        -11 radnych 

Przeciw                -0 radnych 



Wstrzymało się – 3 radnych 

Prowadzący stwierdził, Ŝe Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 
wyboru przewodniczącego Rady w składzie: 

Agnieszka Kazberuk 

Jacek Szlenkier’ 

Anna Ośka 

Następnie poprosił zgłoszonego kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej Jana 
Przybylskiego o zaprezentowanie swojej osoby.  
Kandydat Jan Przybylski zabrał głos i powiedział, Ŝe jest znany, gdyŜ był radnym wcześniej 
oraz, Ŝe był juŜ Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Prowadzący zapytał czy są pytania do kandydata?  
Nie było. 
Ogłosił  5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania do 
przedstawienia projektu informacji o sposobie głosowania i przygotowanie kart do 
głosowania. 
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Szlenkier odczytał informację o 
zasadach głosowania (zał nr 2) 

Pytań i uwag nie było. 
Radny Gawluk poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. . 
Poprosił przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska 
obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart 
do głosowania.  
Po zakończeniu głosowania Radny Senior ogłosił 10 minutową przerwę, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów . 
Po zakończeniu liczenia przewodniczący komisji odczytał protokół z wyborów 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 3). 
Został nim radny Jan Przybylski – 13 głosami za i 1 wstrzymującym. 
Prowadzący pogratulował radnemu wybranemu na przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Jastrowiu  Panu Janowi Przybylskiemu i Ŝyczył owocnej pracy. 
Na zakończenie  odczytał  uchwałę nr 1/2010 w sprawie  wyboru przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 4) i poprosił o jej przegłosowanie. 
Za                        -14 radnych 

Przeciw                -0 radnych 

Wstrzymało się – 0 radnych 

Radny Senior stwierdził, Ŝe uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Jastrowiu została podjęta i poprosił Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. 

Ad. 3 

Nowowybrany Przewodniczący podziękował za okazane zaufanie i przystąpił do dalszego 
prowadzenia obrad sesji. 

Ad. 4 

Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,   



Przewodniczący Przybylski poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich 
przedstawienie oraz przypomniał, Ŝe zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na 
kandydowanie. 
Radna Ośka zgłosiła radnego Kruszyńskiego. 
Radny Kruszyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Gawluk złosił radnego Sakowicza. 
Radny Sakowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Pan Przewodniczący zaproponował aby głosowanie przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w 
tym samym składzie. 
Głosowanie: 
Za                        -11 radnych 

Przeciw                -0 radnych 

Wstrzymało się – 3 radnych 

Radny Witkowski przedstawił kandydaturę radnego Kruszyńskiego, jest to młody radny ale 
doświadczony, gdyŜ pełnił swoją funkcję w poprzedniej kadencji. 
Radny Sakowicz przedstawił się sam. 
Pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i  
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska 
obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart 
do głosowania.  
W tym momencie radny Ludwisiak zgłosił, Ŝe karty do głosowania nie były opatrzone 
pieczęcią i po uzasadnieniu zgłosił wniosek o ponowne głosowanie na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
Po dyskusji postanowiono przystąpić do ponownego głosowania i prowadzenie obrad sesji 
ponownie przejął Radny Senior Gawluk. 
Procedura głosowania przebiegała identycznie jak poprzednio. Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania (zał nr 5). 
Został nim ponownie radny Jan Przybylski – 13 głosami za i 1 wstrzymującym. 
Przewodniczący Przybylski przejął prowadzenie obrad sesji i przystąpił ponownie do 
procedury  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,   
Przewodniczący Przybylski poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
Radna Ośka zgłosiła radnego Kruszyńskiego. 
Radny Kruszyński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Gawluk złosił radnego Sakowicza. 
Radny Sakowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Ponownie Pan Przewodniczący zaproponował aby głosowanie przeprowadziła Komisja 
Skrutacyjna w tym samym składzie. 
Głosowanie: 
Za                        -11 radnych 

Przeciw                -0 radnych 

Wstrzymało się – 3 radnych 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Jacek Szlenkier odczytał informację o zasadach 
głosowania (zał nr 6). 

Pytań i uwag nie było. 



Pan Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania a następnie 
Pana Przewodniczącego Szlekiera o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na 
sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie i wrzucanie do urny kart do 
głosowania.  
Po zakończeniu głosowania Pan Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę, a Komisja 
Skrutacyjna przystąpiła do obliczenia głosów . 
Po zakończeniu liczenia przewodniczący komisji odczytał protokół z wyborów 
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 7). 
Został nim radny Wojciech Sakowicz – 8 głosami za. 
Radny Kruszyński otrzymał 6 głosów. 
Pan Przewodniczący odczytał  uchwałę nr 2/2010 w sprawie  wyboru wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Jastrowiu (zał nr 8) i poprosił o jej przegłosowanie. 
Za                        -13 radnych 

Przeciw                -0 radnych 

Wstrzymało się – 1 radnych 

Ad. 5 

Pan Przewodniczący poinformował radnych, Ŝe zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej 
funkcjonują 3 komisje branŜowe, które składają się z 5 członków. Wymienił jakie to są 
komisje i poprosił radnych o składanie swojej deklaracji do prac w wybranej komisji. 
Poinformował takŜe, Ŝe  funkcjonuje takŜe Komisja Rewizyjna. Powiedział, Ŝe radni 
otrzymają Statut Gminy i Miasta Jastrowie, Regulamin Rady Miejskiej oraz wykaz komisji i 
zakres ich prac. 
 
Ad. 6 
 
PoniewaŜ porządek obrad został wyczerpany o godzinie 1500 Pan Przewodniczący zamknął 
obrady I sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Protokołowała:                                        Radny Senior 
Katarzyna Jędrzejczak                             Stanisław Gawluk 
 

 
 
 
 
 
 

 


