Protokół Nr I/2014
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 01 grudnia 2014 roku
od godziny 14.00 do godziny 15.30
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 14
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 14.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 33 sołtysów zał. 2. W
trakcie sesji udział wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Aneta
Kostka – Radca Prawny, Grzegorz Kucharski – WRL oraz
Kierownicy jednostek
organizacyjnych: Barbara Jankowska ZOGK, Zbigniew Malek ZKGK, Grzegorz Daszkowski
ZSKiT, Barbara Ciężka GOPS i przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad. 1.
F. Niklas:
Działając na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram I sesję VII
kadencji Rady Gminy Kościerzyna.
Witam serdecznie Państwa Radnych, Wójta - Pana Grzegorza Piechowskiego. Witam serdecznie
wszystkich Państwa!
Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich
starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.

Ad. 2.
F. Niklas:
W naszym przypadku ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy
Kościerzyna., umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie
prawomocnych uchwał.

Ad. 3.
F. Niklas:
Wysoka Rado!
Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
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Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a
następnie najmłodszy radny Pan Daniel Gierszewski odczyta z listy obecności kolejno imiona i
nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą według swojego wyboru, słowo "ślubuję" lub
zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
Czy są inne propozycje?
Nie ma. Przystępujemy do ślubowania.
Odczytuję 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".
Proszę radnego Pana Daniela Gierszewskiego o odczytywanie z listy radnych.
Następujący radni złożyli ślubowanie:
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Bławat Krzysztof „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Bober Andrzej „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Burandt Wojciech „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Cieszyńska Bożena „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Gierszewski Daniel „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Jankowski Piotr „ślubuję”
Jażdżewski Rafał „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Maliszewski Arkadiusz „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Mański Bogdan „ślubuję”
Miszczak Andrzej „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Niklas Franciszek „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Seyda Marian „ślubuję”
Szczepańska Danuta „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Żurek Marcin „ślubuję”

Ad. 4.
Radny F. Niklas:
Po złożeniu ślubowania.
Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat
radnego Rady Gminy Kościerzyna.
Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad I sesji Rady Gminy Kościerzyna.
Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez Komisarza
Wyborczego w Gdańsku:
1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego
najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
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3. Ślubowanie Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego.
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego.
6. Ślubowanie Wójta.
7. Zakończenie obrad Sesji.
W przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian do porządku obrad dotyczących np.
zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych
punktów, będziemy musieli je kolejno przegłosować.
Zmiany zostają wprowadzone, jeżeli za zmianą w każdym przypadku opowie się w głosowaniu
bezwzględna większość ustawowego składu rady, tj. co najmniej 8 radnych.
Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Nie zgłoszono uwag, stwierdzam, że Rada Gminy będzie obradowała na I sesji w dniu 1 grudnia
2014 r. według przedstawionego porządku. (zał. nr 3)
Punkty 1, 2 i 3 porządku obrad uważam za zrealizowane.
Przystępujemy do realizacji Punktu 4. Proponuję rozpocząć od przyjęcia regulaminu wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna.
Przedstawię projekt regulaminu.
Czy do treści regulaminu są uwagi lub pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem regulaminu
w zaproponowanej treści?
Kto jest "za"? 14 radnych.
Kto jest "przeciw"? 0 radnych.
Kto się "wstrzymał"? 0 radnych.
Stwierdzam, że regulamin został przyjęty jednogłośnie. (zał. nr 4)
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna oraz
ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na
kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy
wyraża zgodę.
Po zgłoszeniu kandydata na przewodniczącego Rady.
Czy radny Pan Andrzej Bober wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady?
Radny A. Bober: Tak.
Proszę o dalsze zgłoszenia
Czy radny Pan Arkadiusz Maliszewski wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego
Rady?
Radny A. Maliszewski: Tak.
Proszę o dalsze zgłoszenia
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Nie widzę dalszych zgłoszeń, stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego
Rady Gminy Andrzeja Bober i Arkadiusza Maliszewskiego .
Proponuję przystąpić do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne
głosowanie w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna. Przypominam, że osoby
kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłoszenie co
najmniej 3 radnych do pracy w komisji.
Po zgłoszeniach:
Dziękuję, stwierdzam, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono 3 radnych.
Pytam zgłoszonych radnych, czy wyrażają zgodę na pracę w komisji?
Radna Danuta Szczepańska,
Radna D. Szczepańska: Tak.
radny Daniel Gierszewski,
Radny D. Gierszewski: Tak.
radny Rafał Jażdżewski,
Radny R. Jażdżewski: Tak.
Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej?
Proponuję, aby wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach komisji.
Przypominam, że głosujemy poprzez podniesienie ręki.
Kto jest za zgłoszonym składem komisji? 14 radnych.
Kto jest "przeciw"? 0 radnych.
Kto się "wstrzymał"? 0 radnych.
Stwierdzam, że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
przewodniczącego Rady w składzie: Danuta Szczepańska, Daniel Gierszewski i Rafał
Jażdżewski.
Ogłaszam 15-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart do
głosowania.
Po przerwie:
Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Proszę przewodniczącego komisji o
krótkie przypomnienie zasad głosowania.
Radna D. Szczepańska przypomniała zasady głosowania.
Proszę 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 wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego.
Dziękuję bardzo, ogłaszam 5-minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie
głosów i podanie wyników głosowania.
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Po przerwie:
Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady
Gminy Kościerzyna. (zał. nr 5)
Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna Panu
Andrzejowi Bober i życzę owocnej pracy.
Wysoka Rado, dziękuję i proszę przewodniczącego rady o dalsze prowadzenie obrad.

Ad. 5.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna Andrzej Bober:
Przystępujemy do realizacji 5 punktu porządku obrad: wybór Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Kościerzyna.
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna
oraz ewentualnie o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić
zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej
osoby, czy wyraża zgodę.
Po zgłoszeniu kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady.
Czy radny Pan Arkadiusz Maliszewski wyraża zgodę na kandydowanie na
Wiceprzewodniczącego Rady?
Radny A. Maliszewski: „Dziękuję za zaufanie i zgłoszenie mojej kandydatury, ale w związku z
tym, że podano kandydatury dwóch nowych radnych postanowiłem zrezygnować z ubiegania się
o funkcję Wiceprzewodniczącego i dać im szansę. W związku z czym nie wyrażam zgody na
kandydowanie.”
Proszę o dalsze zgłoszenia
Czy radny Pan Krzysztof Bławat wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego
Rady?
Radny K. Bławat: „Spadł mi kamień z serca, że Radny A. Maliszewski zrezygnował z
kandydowania, bo w przeciwnym razie to ja bym zrezygnował, ale wyrażam zgodę na
kandydowanie.”
Proszę o dalsze zgłoszenia
Czy radny Pan Wojciech Burandt wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego
Rady?
Radny W. Burandt: Tak.
Proszę o dalsze zgłoszenia
Nie widzę dalszych zgłoszeń, stwierdzam
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna.

zamknięcie

listy

kandydatów

Proponuję, aby głosowanie przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.
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Ogłaszam 15-minutową przerwę w celu przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie:
Proszę Komisję Skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania. Proszę przewodniczącego komisji o
krótkie przypomnienie zasad głosowania.
Radna D. Szczepańska przypomniała o zasadach głosowania.
Proszę 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 wrzuceniu do urny karty przez ostatniego radnego.
Dziękuję bardzo, ogłaszam 5-minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną proszę o obliczenie
głosów i podanie wyników głosowania.
Po przerwie:
Proszę przewodniczącego komisji o odczytanie protokołu z wyborów Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Kościerzyna. (zał. nr 6)
Dziękuję, gratuluję radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna
Panu Krzysztofowi Bławat i życzę owocnej pracy.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady A. Bober:
Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad: ślubowanie Wójta Gminy Kościerzyna.
Zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. o
wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
pomorskiego, na Wójta Gminy Kościerzyna wybrany został Pan Grzegorz Piechowski. Nowo
wybrany wójt otrzymał zaświadczenie o wyborze wręczone przez Przewodniczącą Gminnej
Komisji Wyborczej.
Zgodnie z Art. 29a. Ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje
z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców
gminy.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”.
Proszę wszystkich o powstanie, a Pana Grzegorza Piechowskiego proszę o złożenie ślubowania.
Grzegorz Piechowski złożył ślubowanie.
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Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że pan Grzegorz Piechowski objął urząd Wójta Gminy
Kościerzyna. Gratuluję.

Ad. 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy Kościerzyna.
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