RG.0002.1.2014
Protokół Nr I/14
z Sesji Rady Gminy
z dnia 27 listopada 2014r.
Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Biesiekierzu VII Kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu
27 listopada 2014r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu. Rozpoczęcie Sesji
nastąpiło o godzinie 10:00, zakończenie 12:30.

Działając zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t.
Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. ) - „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje
komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników
wyborów do rad na obszarze kraju.” Oznacza to, że siedmiodniowy termin na zwołanie
pierwszej sesji jest terminem, w którym pierwsza sesja powinna być zwołana i odbyta. W
roku 2014 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów do
rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. ogłoszono w Dz.U. z
2014r. poz. 1640 z dnia 24 listopada 2014r. Natomiast Obwieszczenie Państwowej Komisji
Wyborczej o zbiorczych wynikach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
kraju przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. ogłoszono w Dz.U. poz. 1642 z dnia 24
listopada 2014r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania sesji w celu złożenia
ślubowania przez radnych i wójta wraz z porządkiem obrad - przekazane zostało d Urzędu
Gminy w dniu 26 listopada br. Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i
projektami uchwał zostało skutecznie dostarczone każdemu radnemu ( jako załącznik do
protokołu potwierdzenie odbioru materiałów na I Sesję RG).
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, „ Pierwszą sesję nowo wybranej
rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji”.
W Kadencji 2014-2018 ta zaszczytna funkcja została powierzona radnej Wandzie Kamyk.
Radna Seniorka przyjmując zaproszenie do prowadzenia obrad pierwszej części Sesji
Rady Gminy, zapewniła jej uczestników, iż dołoży wszelkich starań , aby Sesja prowadzona
przez nią przebiegała sprawnie z zachowaniem wszelkich procedur nakazanych ustawą o
samorządzie gminnym i w zgodzie z prawem.
Pierwsza Sesja Rady Gminy w Biesiekierzu przebiegała zgodnie z następującym porządkiem
obrad:
Ad. 1. Otwarcie Sesji przez Radnego seniora;
Przystępując do wypełniania swoich obowiązków r. Wanda Kamyk dokonała oficjalnego
otwarcia pierwszej inauguracyjnej Sesji Rady Gminy. Powitała przybyłych na Sesję
wszystkich radnych – elektów gratulując uzyskanych w wyborach głosów i objętych
mandatów. Powitała Pana Wójta Mariana Hermanowicza, Wójta elekta Pana Andrzeja
Leśniewicza oraz pozostałych Gości ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu ).

Ad.2. Ślubowanie radnych ;
Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, poprosiła Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej Panią Monikę Tarnowską o przedstawienie zbiorczej
informacji o wynikach wyborów do Rady Gminy oraz o przedstawienie Obwieszczenia PKW
o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast kraju,
przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. Informacja ta jest załącznikiem do niniejszego
protokołu.
Po odczytaniu w/w sprawozdań, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej nowo
wybranemu Wójtowi Gminy
Panu Andrzejowi Leśniewiczowi
oficjalnie wręczyła
zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na Wójta Gminy ( załącznik do
protokołu) a następnie każdemu radnemu wręczyła zaświadczenie o wyborze na radnego
Rady Gminy w Biesiekierzu. Wręczając zaświadczenia życzyła trafnych decyzji i zadowolenia z
pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców.
Rrealizując ten punkt porządku obrad, Radna W.Kamyk informuje zebranych, iż
„ślubowanie radnych, to najważniejszy akt jaki przeprowadza Radny Senior. Mimo, że
kadencja rady rozpoczyna się w dniu wyborów, to jednak faktyczne rozpoczęcie wykonywania
mandatu radnego rozpoczyna się z chwilą złożenia przez nich ślubowania na pierwszej sesji,
bowiem dopiero ślubowanie uaktywnia mandat”.
Radny Senior prosi wszystkich o powstanie i odczytuje tekst roty: „ Wierny Konsytuacji
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej , ślubuję uroczyście obowiązki radnego
sprawować godnie , rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców”. Odczytuje z listy obecności kolejno imiona i nazwiska radnych, którzy
powstają i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo "Ślubuję" lub zwrot "Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg".
Po złożeniu ślubowania radnych , Radny Senior zamyka realizowany punkt porządku obrad i
przechodzi do następnego, którym jest:

Ad.3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad;
Radny Senior informuję, że pierwsza Sesja nowej Rady Gminy w kadencji 2014-2018 ,
została zwołana w ustawowym – 7 dniowym
nakazowym terminie. Zawiadomienia o
pierwszej sesji wraz z projektami uchwał przekazane zostały radnym-elektom w taki
sposób, jak to odbywa się w przypadku zawiadomień o każdej innej Sesji ( czyli dostarczone
przez posłańca z Urzędu do domu radnego).
Po złożeniu ślubowania przez radnych stwierdza, że na ustawowy stan 15 radnych Rady
Gminy w Biesiekierzu w Sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum niezbędne do
przeprowadzenia ważnych wyborów i podejmowania prawomocnych decyzji. Oficjalnie
stwierdza, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Odczytuje porządek obrad Sesji, który Radni otrzymali i wraz z zaproszeniem na Sesję:
1

Otwarcie Sesji przez Radnego seniora .

2
3
4
5
6
7
8

Ślubowanie radnych.
Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
Przejęcie prowadzenia Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy.
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przyjęcie ślubowania Wójta.
Zakończenie obrad.

Informuje, że w przypadku zgłoszenia przez radnych propozycji zmian do porządku obrad
dotyczących zmiany kolejności punktów, dodania nowych punktów, usunięcia lub
modyfikacji porządku, każda propozycja zmiany byłaby kolejno przegłosowywana. Zmiana
zostałaby wprowadzona, jeżeli opowiedziałaby się za nią bezwzględna większość ustawowego
składu rady, tj. co najmniej 8 radnych.
Radna W.Kamyk pyta o uwagi do porządku obrad. Uwag nie zgłoszono, w tej sytuacji
stwierdza, że Rada Gminy będzie obradowała wg przedstawionego wyżej porządku obrad.
Radna Seniorka zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego,
którym jest:
Ad.4.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy;
Informuje, że Radni wraz z zaproszeniem na sesję otrzymali także projekty uchwał
wnoszone pod dzisiejsze obrady. Jednym z nich jest uchwała w sprawie „ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego
Rady Gminy w Biesiekierzu;
Ze względu na to, iż Rada wypowiada się wyłącznie w formie uchwały, prosi o
przegłosowanie przyjęcia Regulaminu.... . W wyniku głosowania: za – 15, przeciw – 0,
wstrzyma. – 0 uchwala została przyjęta jednogłośnie.
Na tej podstawie Radna Seniorka stwierdza, że realizacja kolejnej czynności przebiegać
będzie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie. Prosi o zgłaszanie kandydatur do
Komisji Skrutacyjnej. Z sali trzech radnych zgłasza swoje kandydatury do składu Komisji. Są
to : radna B.Tomczak, radna M.Kulik, radny D.Dutkiewicz.
Radna Seniorka prosi Radę o zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej przez głosowanie.
Za powołaniem Komisji skrutacyjnej w w/w składzie głosowało – 15 radnych, przeciw – 0,
wstrzyma. – 0. Komisja została wybrana jednogłośnie.
Prowadząca obrady prosi o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady gminy wraz z
krótkim uzasadnieniem . Informuje, że zgodnie z § 6 Regulaminu, wybór przewodniczącego
następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
składu Rady, tj. 8 radnych.
Radny D.Dutkiewicz zgłasza kandydaturę r. M.Płazę. Uzasadnia wybór posiadaniem przez
Pana M.Płazę dużego doświadczenia jako samorządowca i znawcy problemów Gminy i jej
mieszkańców.
Na pytanie Radnej seniorki czy zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie - Pan
M.Płaza odpowiada twierdząco.

Radny K.Krawczak prosi r. M.Płazę o podanie
nabytego doświadczenia w pracy samorządowca.

obszerniejszej informacji dotyczącej

r.M.Płaza przedstawia swoje dokonania na forum samorządowym zarówno na szczeblu
gminnym (jako członek Komisji w Radzie Miasta Koszalin), na szczeblu powiatowym oraz
wojewódzkim działając w różnych komisjach zajmujących się problemami młodzieży,
przemocy w rodzinie
oraz jako instruktor harcerstwa. Jest przekonany, że podoła
obowiązkom przewodniczącego rady gminy.
Wobec braku innych zgłoszeń z Sali, Radna Seniorka zamyka listę zgłoszeń i prosi Komisję
skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania. W tym celu zarządza przerwę techniczną na
przeprowadzenie procedury głosowania zgodnie z zapisami przyjętego Regulaminu.
Po odbytym głosowaniu, Radna Seniorka prosi Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o
odczytanie protokołu ( załącznik do niniejszego protokołu ).
W protokole Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat na przewodniczącego RG
r.M.Płaza otrzymał 15 ważnych
głosów poparcia - tym samym
został
wybrany
Przewodniczącym RG VII Kadencji .
Radna Seniorka
prosi o przegłosowanie projektu uchwały stwierdzającej dokonanie
wyboru przewodniczącego rady gminy. Wynik głosowanie: za – 15, przeciw -0, wstrzyma.-0.
Uchwala została podjęta jednogłośnie.
Ad.5. Przejęcie prowadzenia Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy;
Po gratulacjach i życzeniach, Radna Seniorka
wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy.

dalsze prowadzenie obrad przekazuje nowo

Przewodniczący Rady Gminy r.M.Płaza przejmuje prowadzenie
Kadencji.

obrad I Sesji RG VII

W krótkim wystąpieniu radny M.Płaza dziękuje za wybór - deklaruje pełną współpracę na
rzecz
rozwiązywania problemów całej gminy i jej mieszkańców. Mówi o swojej
dyspozycyjności w zakresie działania rady, otwartości na ludzkie problemy, chęci działania
dla wspólnej sprawy tj. „Dobrej Gminy, fajnej Gminy – Gminy Biesiekierz”. Zobowiązuje się
do dyżurowania w Biurze Rady w co drugi czwartek i zachęca wszystkich do korzystania z
tego kontaktu .
Po wystąpieniu Przewodniczący RG zamyka realizowany punkt i przechodzi do kolejnego,
którym jest:
Ad.6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
Przewod.RG pyta członków Komisji Skrutacyjnej czy wyrażają zgodę na pełnienie tej funkcji
także w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Odpowiedź członków Komisji
skrutacyjnej jest pozytywna . Prosi o zatwierdzenie przez Radę w formie głosowania składu
Komisji skrutacyjnej. Za utrzymaniem Komisji Skrutacyjnej w w/w składzie głosowało –
15 radnych, przeciw – 0, wstrzyma. – 0.
Przewod. RG prosi o zgłaszanie z sali kandydatur na wiceprzewodniczącego rady gminy.

r.W.Kamyk – zgłasza kandydaturę r.M.Modły wraz z krótkim uzasadnieniem (m.in. praca w
poprzedniej kadencji Rady jako przewodnicząca jednej z Komisji oraz liczne inicjatywy na
rzecz swojej miejscowości i całej gminy).
r.A.Bejnarowicz - zgłasza kandydaturę r.M.Jabłońskiej-Bauer wraz z krótkim uzasadnieniem
( m.in. praca w Gminie jako asystent rodziny, znajomość spraw społecznych w gminie ).
Przewod.RG pyta , czy zgłoszone kandydatki wyrażają zgodę na kandydowanie. Obie Panie
odpowiadają twierdząco - „tak”.
Przewod.RG pyta o inne zgłoszenia. Brak zgłoszeń. Zamyka listę zgłoszeń. Prosi Komisję
Skrutacyjną o przystąpienie do procedury głosowania i wyboru wiceprzewodniczącego.
Po przeprowadzonym głosowaniu, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół (
załącznik do protokołu Sesji ). Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczącego rady gminy w
Biesiekierzu otrzymali następującą ilość głosów:
r.M.Modła - głosów 5,
r. M.Jabłońska- Bauer – głosów 10.
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Biesiekierzu VII
Kadencji zostaje radna Małgorzata Jabłońska-Bauer.
Przewod. RG prosi o formalne przegłosowanie
projektu uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Biesiekierzu. Wynik głosowania: za 15, przeciw – 0,
wstrzym. - 0. Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Przewodniczący RG zamyka realizowany punkt i przechodzi do kolejnego, którym jest:
Ad. 7. Przyjęcie ślubowania Wójta;
Zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie gminnym, mówiącym, iż objęcie obowiązków przez
wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania – Przewodniczący Rady
Gminy prosi wszystkich o powstanie, a Wójta elekta o złożenie ślubowania.
Pan Andrzej Leśniewicz składa wobec Rady Gminy ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Ślubowanie kończy zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Gminy r. Marek Płaza oznajmia, iż ślubowanie zostało przyjęte przez
Radę. Oficjalnie informuje, że z chwilą złożenia ślubowania Pana Andrzej Leśniewicz obejmuje obowiązki Wójta Gminy Biesiekierz.
Pan Andrzej Leśniewicz dziękuje Radzie za przyjęcie ślubowania i deklaruje pełną
współpracę dla dobra gminy i jej mieszkańców. Mówi m.in. o planach i perspektywach na
przyszłość związanych z rozwojem gminy. Gratuluje radnym osiągniętych wyników podczas

ostatnich wyborów samorządowych. Dziękuje za słowa poparcia i oddane głosy w wyborach
na wójta Gminy.
Były już Wójt Gminy Biesiekierz - Pan Marian Hermanowicz prosi o głos i w krótkim
wystąpieniu gratuluje wójtowi i radnym zwycięstwa w ostatnich wyborach samorządowych.
Nawiązuje do wykazanej przez radnych aktywności podczas wyborów i odpowiedzialności
za złożone obietnice. Mówi o rosnącej z kadencji na kadencję świadomości społecznej i
oczekiwaniach wyborców w zakresie poprawy warunków życia w „naszej małej ojczyźnie –
Gminie Biesiekierz”. Namawia radnych do współpracy ze wszystkimi środowiskami dla
pomyślności gminy zgodnie z zasadą, że tylko zgoda buduje. Na zakończenie wystąpienia ,
wręcza Wójtowi projekt budżetu Gminy Biesiekierz na 2015rok.
Przewod.RG pyta o inne wystąpienia. Brak zgłoszeń.
Ad.8 Zakończenie obrad.
Przewod.RG prosi radnych o zapoznanie się z projektem budżetu, który każdy radny
otrzymał w trakcie Sesji oraz informuje o tematyce najbliższej Sesji RG.
Wobec braku innych zgłoszeń ze strony radnych , informuje, iż porządek obrad został
wyczerpany i tym samym zamyka posiedzenie I Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu w
Kadencji 2014-2018 .
Prot. A. Głuszek
Data sporządzenia:
2014-12-02
Data przyjęcia:
2014-12-10

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza

Wyciąg z protokołu
RG.0002.1.2014
Protokół Nr I/14
z Sesji Rady Gminy
z dnia 27 listopada 2014r.
Sesja inauguracyjna Rady Gminy w Biesiekierzu VII Kadencji 2014-2018 odbyła się w dniu
27 listopada 2014r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Biesiekierzu. Rozpoczęcie Sesji
nastąpiło o godzinie 10:00, zakończenie 12:30.
Działając zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t.
Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm. )- „pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz
wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do
rad na obszarze kraju.” Oznacza to, że siedmiodniowy termin na zwołanie pierwszej sesji jest
terminem, w którym pierwsza sesja powinna być zwołana i odbyta. W roku 2014
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów do rad na
obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. ogłoszono w Dz.U. z 2014r.
poz. 1640 z dnia 24 listopada 2014r. Natomiast Obwieszczenie Państwowej Komisji
Wyborczej o zbiorczych wynikach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze
kraju przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r. ogłoszono w Dz.U. poz. 1642 z dnia 24
listopada 2014r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zwołania sesji w celu złożenia
ślubowania przez radnych i wójta wraz z porządkiem obrad - przekazane zostało do Urzędu
Gminy w dniu 26 listopada br. Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad i
projektami uchwał zostało skutecznie dostarczone każdemu radnemu w przeddzień Sesji
(potwierdzenie odbioru materiałów na I Sesję RG przez radnych stanowi załącznik do
protokołu).
.
.
.
Pierwsza Sesja Rady Gminy w Biesiekierzu przebiegała zgodnie z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Sesji przez Radnego seniora .
2. Ślubowanie radnych.
3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Przejęcie prowadzenia Sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
7. Przyjęcie ślubowania Wójta.
8. Zakończenie obrad.
.
.
.
Ad.3. Przyjęcie porządku i stwierdzenie prawomocności obrad;
Radny Senior informuję, że pierwsza Sesja nowej Rady Gminy w kadencji 2014-2018 ,
została zwołana w ustawowym – 7 dniowym
nakazowym terminie. Zawiadomienia o
pierwszej sesji wraz z projektami uchwał przekazane zostały radnym-elektom w taki

sposób, jak to odbywa się w przypadku zawiadomień o każdej innej Sesji ( czyli dostarczone
przez posłańca z Urzędu do domu radnego).
Po złożeniu ślubowania przez radnych stwierdza, że na ustawowy stan 15 radnych Rady
Gminy w Biesiekierzu w Sesji uczestniczy 15, co stanowi quorum niezbędne do
przeprowadzenia ważnych wyborów i podejmowania prawomocnych decyzji. Oficjalnie
stwierdza, że Sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.
.
.
.
Ad. 7. Przyjęcie ślubowania Wójta;
Zgodnie z art.29a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje
z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania – Przewodniczący Rady Gminy prosi
wszystkich o powstanie, a Wójta elekta o złożenie ślubowania.
Pan Andrzej Leśniewicz składa wobec Rady Gminy ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta , uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Ślubowanie kończy zdaniem „Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Gminy r. Marek Płaza oznajmia, iż ślubowanie zostało przyjęte przez
Radę. Oficjalnie informuje, że z chwilą złożenia ślubowania Pana Andrzej Leśniewicz obejmuje obowiązki Wójta Gminy Biesiekierz.
Pan Andrzej Leśniewicz dziękuje Radzie za przyjęcie ślubowania i deklaruje pełną
współpracę dla dobra gminy i jej mieszkańców. Mówi m.in. o planach i perspektywach na
przyszłość związanych z rozwojem gminy. Gratuluje radnym osiągniętych wyników podczas
ostatnich wyborów samorządowych. Dziękuje za słowa poparcia i oddane głosy w wyborach
na wójta Gminy.
.
.
.
Ad.8 Zakończenie obrad;
Przewod.RG - wobec braku innych zgłoszeń ze strony radnych , informuje, iż porządek obrad
został wyczerpany i tym samym zamyka posiedzenie I Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu w
Kadencji 2014-2018 .
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