
Protokół Nr I / 2018 Sesji Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 listopada 2018 r. 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.1600  trwała do godz. 1830 
I Sesja Rady została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Pile I 
(postanowienie z dnia 5 listopada 20148.) wraz z porządkiem obrad:  
1. Otwarcie sesji.  
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Jatrowiu.  
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4.Wręczenie zaświadczenia nowowybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania.  
5.Stwierdzenie qworum.  
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
7. Wybór Przewodniczącego Rady. 
8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady .  
9.Zakończenie obrad I sesji RM. 
 
Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023 dokonał radny senior Pan Janusz Siwak , 
obejmując jej przewodniczenie do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Jastrowiu. 
Pan J.Siwak  przywitał radnych wybranych w wyborach samorządowych do rady miejskiej 
w dniu 21 października 2018 r, Radnych Powiatu Złotowskiego: Tomasza Wojtiuka, Henryka, 
Ryszarda Króla ,Burmistrza GiM – Pana Piotra Wojtiuka, Z-ca Burmistrza GiM – Pana Jerzego 
Klimczaka, Skarbnik GiM – Panią Teresę Czyżewską, Sekretarz GiM Jastrowie- Renatę 
Szewczyk, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, Komendant Komisariatu Policji w 
Jastrowiu- Marka Wojtczak Komendanta OSP Oskara Dąbrowskiego, Panią Komendant Straży 
Miejskiej Karolinę Wiśniewską , prasę, oraz biorących udział w I Sesji Rady Miejskiej. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu Pani Janina Haweto dokonała 
wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze na radnego. Radni odebrali kolejno zaświadczenie,   
a następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych na 
kadencję 2018- 2023. 
 
Radny Senior Pan Janusz Siwak 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". 
Następnie wyczytani kolejno wg. listy obecności radni złożyli ślubowanie wymawiając słowo” 
ślubuję”, lub według uznania ,,Ślubuję tak mi dopomóż Bóg"  
  
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Jastrowie  
 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrowiu Pani Janina Haweto wręczyła Panu 
Piotrowi Wojtiukowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Jastrowia. 
Burmistrz Pan Piotr Wojtiuk w obecności radnych złożył ślubowanie :  
„Obejmuj ąc urząd Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie, uroczyście ślubuj ę, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego     
i pomyślności mieszkańców gminy i miasta”. – ,,Ślubuję tak mi dopomóż Bóg” 
 



Radny Senior stwierdził, że w Sesji Rady uczestniczy, zgodnie z listą obecności, 15 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. 
Pan Siwak poprosił o zgłoszenie osób spośród radnych do Komisji Skrutacyjnej, która 
przeprowadzi głosowanie tajne na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
Zgłoszono do Komisji Skrutacyjnej następujących radnych  
 1. Radna Kazberuk Agnieszka zgłosiła radnego Michała Pawłowskiego - zgodził się  
 2. Radna Łatka Jolanta  zgłosiła radnego  Łukasza Cyruka - zgodził się  
 3. Radny Kurzyna Piotr  zgłosił radnego Krzysztofa Bzowskiego - nie zgodził się  
 4.Radny Cyruk Łukasz zgłosił radnego Dariusz Miszczaka – zgodził się 
Skład Komisji Skrutacyjnej został zatwierdzony jednogłośnie- głosowało 15 radnych  
(w załączeniu do protokołu). 
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu 
Prowadzący obrad radny senior  odczytał  Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu . Radna Monika Król zwruciła uwagę radnemu seniorowi, że w programie 
obrad który był załącznikiem do Postanowiena Komisarza Wyborczego w Pile  najpierw był 
wybór przewodniczącego , następnie powołanie Komisji Skrutayjnej. Radny senior 
odpowiedział,że najpierw trzeba wybrać komisję skrytacyjną żebywybrać przewodniczącego. 
Pan Siwak poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
Radna Jolanta Łatka zgłosiła kandydaturę z uzasadnieniem, radnego Krzysztofa Bzowskiego 
kandydat wyraził zgodę. 
Radny Michał Kruszyński zgłosił kandydaturę poprzedniego przewodniczącego Piotra Kurzynę   
z uzasadnieniem Kandydat wyraził wyraził zgodę kandydowania na Przewodniczącego Rady. 
Więcej kandydatur nie było 
radny senior ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komiji i wyboru przewodniczącego 
komisji. Po przeczytaniu przez radnego Seniora regulaminu głosowania Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania według regulaminu. 
Radny Senior ogłosił 10 min. przerwę w celu policzenia oddanych głosów. 
Po przerwie. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Łukasz Cyruk odczytał protokół z głosowania,  
w wyniku którego na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Jastrowiu wybrano radnego Krzysztofa Bzowskiego, który otrzymał 11 ważnych głosów 
,, za”( protokół z głosowania w załączeniu). 
Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie podjęcia uchwały- przewodniczący 
obrad senior Janusz Siwak odczytał projekt uchwały - Uchwała Nr1/2018 
Senior Radny złożył gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w kadencji 
2014-2018  
Od tego momentu obrady prowadzi Pan Krzysztof Bzowski. 
Nowo wybrany Przewodniczący - podziękował za wskazanie jego osoby i wybór na 
przewodniczącego rady- powiedział, iż będzie starał się aby 5 letnia współpraca 
zaowocowała wieloma dobrymi, konstruktywnymi decyzjami jest to wielkie wyzwanie 
dla niego, dołoży wszelkich starań, aby obradyodbywały się sprawnie i były prowadzone 
rzeczowo i merytorycznie, i wspólnie z burmistrzem, solidnie i odpowiedzialnie będzie rozwijać 
naszą gminę. 
 



Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
Przewodniczący Rady K. Bzowski odczytał Regulamin wyboru wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu, zaznaczając, że stawiamy znak X przy nazwisku.  
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady 
Zgłoszono jedną  kandydaturę 
1. Radna Agnieszka Kwilińska   zgłosił kandydaturę: radnej Agnieszki Kazberuk radną 
poprzednich kadencji z dużym doświadczeniem w wykonywaniu mandatu radnego. Zgłoszena 
radna wyraziła zgodę kandydowania na Wiceprzewodniczącą Rady. 
Radni jednogłośnie (głosowało 15 radnych) zdecydowali w wyniku głosowania, że 
Komisja Skrutacyjna, powołana do obliczenia głosów w głosowaniu tajnym na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, będzie pracowała w takim samym składzie przy 
obliczaniu głosów w wyborze  Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 
w Jastrowiu ( w załączeniu do protokołu). 
Komisja Skrutacyjna przystąpi do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Jastrowiu. 
Przewodniczący  ogłosił 5 min  przerwy w celu przygotowania kart do głosowania. Po przerwie  
po odczytaniu regulaminu głosowania przez Przewodniczącego Rady Komisja Skrutacyjna 
przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy . 
Po przerwie. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Łukasz Cyruk odczytał protokół 
z głosowania, w wyniku którego na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Jastrowiu Agnieszkę 
Kazberuk oddano  : 11 głosów ,,za" (protokół z głosowania w załączeniu do protokołu). 
Przewodniczący poinformował iż uchwała ma charakter deklaratoryjny i nie poddaje się jej pod 
głosowanie. Ogłoszenie wyników wyborów, to stwierdzenie podjęcia uchwały. Przewodniczący 
Rady odczytał  uchwałę  Nr 1/2018 
Wybranej Wiceprzewodniczącej Rady złożono gratulacje. 
Przewodniczący Rady poprosił wiceprzewodniczącą  do zajęcia miejsca obok .  
Burmistrz Pan Piotr Wojtiuk - powiedział, iż dziękuje wszystkim mieszkańcom za udział 
w wyborach i oddane na niego głosy, za zaufanie na kolejne 5 lat, obiecując w swoich staraniach 
tego zaufania nie zawieść, podziękował współpracownikom: skarbnikowi, zastępcom, 
sekretarzowi, naczelnikom, kierownikom i pracownikom urzędu, szefom jednostek gminnych- 
ich praca to wizerunek gminy, podziękował rodzinie za wspieranie na co dzień i za wspieranie 
w trakcie kampanii wyborczej. Burmistrz złożył gratulacje wybranym radnym, obiecując 
współpracować ze wszystkimi radnymi, radnymi wybranymi przez mieszkańców jak i radnymi 
Powiatowymi  do reprezentowania ich zdania i ich interesów w radzie - razem będziemy chcieli 
wypracowywać rozwiązania do coraz większego rozwoju gminy, 
Przewodniczący  zaproponował zwołanie II Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2018r.     
o godz.1600 Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku 
złożenia przez radnych oświadczeń o stanie majątkowym- pierwsze oświadczenie 
składa się przewodniczącemu rady w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu 
radnego, następne co roku, do końca kwietnia, na stan do końca grudnia 
poprzedniego roku- radni otrzymali druki oświadczeń do wypełnienia- do pierwszego 
oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie 
i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem 
mienia gminy, w której uzyskał mandat. Ponadto przewodniczący poprosił o jak 
najszybsze złożenie do biura rady deklaracji radnych do przynależności w komisjach, aby 
można było przygotować projekty uchwał do uchwalenia składów osobowych komisji 



na II sesję Rady. 
Zakończenie I Sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej K. Bzowski dokonał zamknięcia I Sesji Rady 
Miejskiej w Jastrowiu.  
 
Protokołowała:  
Beata Szymańska.  

 


