
Protokół nr I sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 

się w dniu 1 grudnia 2014 roku. w godzinach 1600-1800.  
 
Radny Senior – Pan Janusz Siwak przedstawił się i rozpoczął obrady.  
Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich 
starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. 
Powitał zebranych, zaproszonych gości (listy obecności radnych, sołtysów, gości i 
kierowników jednostek stanowią odpowiednio załączniki 1a,1b,1c i 1d do protokołu). 
 
 
Następnie poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu Panią 
Janinę Haweto o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Pani Janina Haweto 
wręczyła każdemu z obecnych radnych zaświadczenie.  
Następnie radny senior zarządził złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
 
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 jej mieszkańców". 
Najmłodszy radny, Pan Łukasz Cyruk odczytał z listy obecności kolejno imiona i 
nazwiska radnych. Każdy kolejno wstał i potwierdził ślubowanie zwrotem: „Ślubuję, tak 
mi dopomóż Bóg”. 
Radny Senior podziękował radnym. Złożył gratulacje i stwierdził, że radni, którzy złożyli 
ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Jastrowiu 
 
Następnie Radny Senior zaproponował przejście do realizacji pkt 4 porządku obrad – 
sprawy regulaminowe, obejmującego stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku 
obrad. 
 
Powiedział, że ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady 
Miejskiej w Jastrowiu, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz 
podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Następnie Radny Senior powiedział, że zgodnie z Postanowieniem Nr 59/14 Komisarza 
Wyborczego w Pile z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej 
w Jastrowiu, porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu określony został w 
załączniku do postanowienia, który radni otrzymali. Dodał również, że zgodnie z 
powyższym porządkiem obrad do realizacji pozostał pkt pn. wybór Przewodniczącego 
Rady obejmujący: 

- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady, 

- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 
Rady 

- przeprowadzenie tajnego głosowania 



- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady 
  

Radny Senior powiedział, że zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym 
wyboru przewodniczącego rady dokonuje się w głosowaniu tajnym, niezbędne jest, 
zatem powołanie komisji skrutacyjnej. Zaproponował przystąpić do powołania 3-
osobowej Komisji Skrutacyjnej. Zaznaczył, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w 
skład Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłoszenie, co najmniej 3 radnych do pracy w 
komisji. 
Radny Osiński zgłosił radną Agnieszkę Kwilińską. 
Radny Kurzyna zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wniesienie punktu 
„Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej”. 
Radny Senior odpowiedział, że w dzisiejszym porządku obrad jest tylko wybór 
Przewodniczącego. 
Obecny na sesji radca prawny W. Kosowicki powiedział, że uważa ten wniosek za 
przedwczesny, gdyż Radny Senior jest uprawniony tylko do przeprowadzenia wyboru 
Przewodniczącego. Dopiero po wyborze Przewodniczącego można kontynuować obrady 
wnosząc wnioski o zmianę ich porządku.  
Radny Senior zapytał Agnieszkę Kwilińską czy wyraża zgodę na bycie członkiem komisji 
skrutacyjnej. 
Radna Kwilińska wyraziła zgodę.  
Radny Bzowski zaproponował radną Kazberuk. 
Radna Kazberuk wyraziła zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Król zaproponował radnego Bzowskiego. 
Radny Bzowski wyraził zgodę na bycie członkiem Komisji Skrutacyjnej, 
Radny Senior zarządził głosowanie składu Komisji Skrutacyjnej, 
Skład został przyjęty jednogłośnie. 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady. 
Radny Król zgłosił kandydaturę radnego Kurzyny. 
Radny Kurzyna wyraził zgodę. 
O godz. 16:20 radny Senior ogłosił 10 min przerwy w obradach w celu przygotowania 
przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania. 
O 16:30 wznowiono obrady. 
Radny Senior przedstawił sposób głosowania i przebieg procedury głosowania: radni 
otrzymują karty wyborcze ostemplowane pieczęcią rady, na których znajduje się imię i 
nazwisko kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz trzy możliwości głosowania, 
tj. „za”, „przeciw” i „wstrzymujący się”. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych 
obecnych na sali. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska dokonuje wyboru 
przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosować można wyłącznie na jednego ze 
zgłoszonych kandydatów. Głos będzie ważny, jeżeli w jednej wybranej kratce będzie wpisany 
znak „x”. Jeśli głosujący postawi więcej znaków „x”, nie postawi go w żadnej kratce, bądź 
znak „x” umieści poza kratką oddany głos będzie nieważny. Karty do głosowania radni 
składają w urnie. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Bzowski odczytał z listy obecności nazwiska 
radnych. Każdy podchodząc do urny oddawał głos. 
Po głosowaniu, o godz. 1640, Radny Senior zarządził 10 minut przerwy, żeby Komisja 
Skrutacyjna mogła policzyć głosy, przygotować protokół z głosowania. 



O godz. 1650 wznowiono obrady. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady. 
Ogłaszając, że Przewodniczącym Rady Miejskiej VII kadencji został wybrany jednogłośnie 
radny Piotr Kurzyna. 
Radny Kurzyna podziękował za głosy. Przedstawił się: ma 35 lat, jest już jastrowiakiem. Ma 
swoja agencję marketingową oraz wydawnictwo. Podkreślił, że chce być tym, który będzie tę 
Radę łączył a nie dzielił. Nie chce być po prawej czy lewej stronie. Chce by ta Rada 
pracowała jak najlepiej dla lokalnej społeczności, bez politycznych zagrywek Powiedział, że 
będzie tak robił, by tak właśnie było.  
Radny Senior pogratulował wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady. Następnie 
odczytał Uchwałę nr 1/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 1 grudnia 2014 w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
Uchwała nr 1/2014 wraz z Protokołem Komisji Skrutacyjnej, który jest jej załącznikiem, 
stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 
Po odczytaniu protokołu podziękował radnym, i przekazał prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu.  
Radny Król zgłosił wątpliwość, czy Uchwała nie powinna być głosowana. 
Radca Kosowicki odpowiedział, że tych uchwał się nie głosuje, ponieważ akt głosowania 
zastępuje akt wyboru w głosowaniu tajnym.  Dlatego w tekście uchwały jest wyrażenie 
„stwierdza się”. 
Przewodniczący Kurzyna podziękował za zaufanie. Wyraził nadzieję, że spełni 
oczekiwania radnych. Powiedział, że zostali wybrani po to by reprezentować 
społeczeństwo. Zgłosił wniosek o wybranie na tych obradach Wiceprzewonidczącego. 
Uważa, że jest to konieczne, ponieważ jeśli do następnej sesji coś by mu się stało to nie 
miałby, kto prowadzić obrad, 
Radny Bzowski powiedział, że wolałby dzisiaj nie głosować tego. Jest uroczysty nastrój, i 
lepiej nie psuć go dzieleniem i układaniem Rady. Poza tym nie ma wszystkich radnych. 
Dodał, że składa wniosek by nie wybierać Wiceprzewodniczącego. 
Radny Kruszyński powiedział, że jest quorum. I nie ma przeszkód by 
Wiceprzewodniczącego wybrać.  
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Bzowskiego, by nie 
wybierać Wiceprzewodniczącego. 
6 radnych głosowało „za”, 8 „przeciw” 
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem by jednak przeprowadzić 
wybory Wiceprzewodniczącego. 
8 radnych głosowało „za”, 5 „przeciw”, 1 wstrzymał się od głosowania. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur. Zgłosił radnego Hundta.  
Nie zgłoszono innej kandydatury. 
Radny Hundt wyraził zgodę na kandydowanie. 
Przewodniczący o godz. 1655 ogłosił 10 przerwy w obradach, by istniejąca Komisja 
Skrutacyjna mogła przygotować karty do głosowania. Po 10 minutach, o 1705 wznowił 
obrady  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił tajne głosowanie. Przedstawił zasady 
głosowania.  
Członkowie Komisji rozdali karty do głosowania.  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przeprowadził głosowanie.  



Przewodniczący Kurzyna zarządził 10 minut przerwy na policzenie głosów od godz. 
1710.  
Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania, w 
którym na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wybrano Grzegorza Hundta.  
Radny Hundt podziękował za wybór. Przedstawił się. 
Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 2/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 01 
grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu.  
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma wnioski. 
Uchwała nr 2/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 01 grudnia 2014 r. w 

sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Rady Król powiedział, że chciałby zgłosić wniosek o podział Komisji stałych Rady, i 
wybór przewodniczących poszczególnych komisji. Chciałby by obecni członkowie Rady 
zapoznali się z wnioskami do budżetu złożonymi przez poprzednie Komisje Rady 
Miejskiej.  
Radny Kruszyński powiedział, Było w historii Rady tak, że Komisje się zbierały i 
podejmowano uchwałę o składzie Komisji.  
Radca W. Kosowicki odpowiedział, że wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
Komisji odbywa się poprzez głosowanie  
Radny Kruszyński zapytał czy Ustawa o samorządzie gminnym nie wskazuje jak 
przeprowadzać takie procedury.  
Radca Kosowicki odpowiedział, że Statut stanowi prawo miejscowe, współgra z 
ustawami. Jednak, jako prawo miejscowe jest aktem nadrzędnym.  
Radny Król zgłosił wniosek o wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
Radca Kosowicki zapytał czy jest to wniosek o zmianę porządku obrad.  
Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem wniosku radnego Króla.  
7 radnych głosowało „za”, 6 „przeciw”, i 1 wstrzymał się. 
Radny Król poprosił o 10 min przerwy.  
Przewodniczący zarządził przerwę od 1720 do 1740 

Przewodniczący wznowił obrady mówiąc, że konsultacje z radcą prawnym były 
niezbędne. Wynika z nich, że wniosek radnego Króla nie może być uwzględniony.  
 
Burmistrz poprosił o głos. Pogratulował radnym wyboru. Wyraził nadzieję, że praca 
Rady będzie merytoryczna. Tak jak radni złożyli przysięgę, tak i on złoży za kilka dni.  
Będą współpracowali dla dobra gminy. Odkąd pamięta, od 2002 r. komisje wybierały 
swych członków po zadeklarowaniu.  
Przewodniczący podziękował za sesję. Poprosił o przemyślenie na następną sesję kto do 
której komisji chciałby należeć.  Poprosił radnych, by zapoznali się z projektem.  
O godzinie 18:00 Pan Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek został 
wyczerpany i zamknął posiedzenie I sesji Rady Miejskiej. 
 
Protokołowała  
 
Magdalena Korwin-Piotrowska                                              

.  


