Protokół Nr I/2014
I Sesji Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 1 grudnia 2014 roku
Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się
w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą
obecności.
Poza tym obecni byli :
1/ Pan dr inż. Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice,
2/ Pan mgr inż. Stefania Majewska-Kilkowska – Sekretarz Gminy,
3/ Pani Aleksandra Wojcieszyńska – Skarbnik Gminy,
4/ Pan mgr Stanisław Skaja – Starostwa Powiatu Chojnickiego,
5/ Radne Rady Powiatu,
6/ Pan mgr Marzena Muzolfi – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej,
7/ Pan
8/ Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Gminy
9/ Sołtysi
10/ Media
Przebieg obrad :
Ad 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
I sesję VII kadencji Rady Gminy w Chojnicach zgodnie z art. 20 ust. c
ustawy o samorządzie gminnym otworzył Pan Stefan Gruźliński – najstarszy
spośród radnych. Powitał wszystkich zebranych, a następnie poinformował, iż
czuje się zaszczycony, iż jako Radny Senior do chwili wyboru nowego
Przewodniczącego może prowadzić obrady I sesji nowo wybranej Rady Gminy
w kadencji 2014-2018. Zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby
I inauguracyjna Sesja Rady Gminy w Chojnicach przebiegała sprawnie
i zgodnie z prawem.
Poinformował, że w dniu 16 listopada br. na terenie gminy w 15- tu
okręgach wyborczych wybrano 15 radnych.
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Zwracając się do radnych podkreślił, że przez kolejne 4 lata wspólnie
tworzyć będą historię samorządu. Dlatego niezmiernie ważne jest, żeby od
początku mówić jednym językiem i wspólnie pracować na rzecz rozwoju
naszej „Małej Ojczyzny”.
Jako radni zdajemy sobie sprawę, że otrzymanie mandatu, to wysokie
wyróżnienie społeczne, które zobowiązuje nas do aktywnej pracy na rzecz
środowiska, swojego sołectwa, a tym samym całej gminy.
Życzmy sobie, abyśmy znaleźli jak najlepsze rozwiązania dla wspólnego dobra
mieszkańców naszej społeczności gminnej, które służyć będą jej rozwojowi.
Przede wszystkim uczyńmy wszystko, aby nie zawieźć otrzymanego zaufania
społecznego wyborców.
Poinformował, że zgodnie z postanowieniem nr 48/14 Komisarza
Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 roku porządek dzisiejszej
Sesji jest następujący :
1.

Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.

2.

Stwierdzenie quorum.

3.

Ślubowanie Radnych.

4.

Wybór Przewodniczącego Rady.

5.

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.

6.

Ślubowanie Wójta Gminy.

7.

Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy w Chojnicach.

Ad 2 . Stwierdzenie quorum.
Prowadzący obrady poinformował, że w naszym przypadku ustawowy
skład wynosi 15 Radnych. Stwierdził, że w dzisiejszej sesji uczestniczy
15 radnych – 100% składu Rady, a zatem dzisiejsze obrady są prawomocne
i umożliwiają podejmowanie prawomocnych uchwał.
Przed przystąpieniem do ślubowania Radnych Prowadzący obrady poprosił
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Panią Marzenę Muzolf – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej
w Chojnicach o wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy
w Chojnicach oraz o wyborze Wójta Gminy.
Pani Marzena Muzolf - przystąpiła kolejno do wręczania Radnym
zaświadczeń o ich wyborze w kadencji 2014-2018.
Pogratulowała wszystkim wyboru oraz życzyła owocnej pracy przez kolejne
4 lata.
- wręczenie zaświadczeń Następnie prowadzący obrady – pan Stefan Gruźliński - podziękował za
pracę Gminnej Komisji Wyborczej poprzez złożenie kwiatów na ręce
Przewodniczącej tej Komisji – Pani Marzenie Muzolf.
Pani Marzena Muzolf – podziękowała wszystkim członkom Gminnej Komisji
Wyborczej za zaangażowaną pracę i wszelką pomoc. Podziękowała również za
bardzo dobrą współpracę Pani Pełnomocnik oraz Panu Wójtowi, który ich gościł.
Po czym poprosił wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu
państwowego.
Ad 3. Ślubowanie Radnych.
Następnie zgodnie z art. 23 „a” ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. nowo wybrani Radni przystąpili do ceremonii złożenia
ślubowania.
Prowadzący obrady poprosił wszystkich o powstanie, a następnie odczytał
treść roty:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i mieszkańców.”
Następnie najmłodszy wiekiem Radny Pan Robert Piesik odczytywał po kolei
nazwiska Radnych w kolejności alfabetycznej, a Oni poprzez wypowiedzenie
słów „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” potwierdzali wolę złożenia ślubowania.
Radny senior stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat
radnego Rady Gminy w Chojnicach.
Życzył sobie i pozostałym Radnym, aby w tej społecznej i zarazem jakże
odpowiedzialnej służbie dla dobra naszej „Małej Ojczyzny” – gminy Chojnice,
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znaleźć zadowolenie i satysfakcję z dobrze spełnionej roli.
Ad 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
w Chojnicach..
a/ Zasady wyboru przewodniczącego Rady
Prowadzący obrady - Radny Senior przypomniał że zasady wyboru
Przewodniczącego Rady są określone w ustawie o samorządzie gminnym
i obowiązującym Statucie. I ich opis został Radnym doręczony wraz
z zaproszeniem na dzisiejszą sesję.
b/ Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy
w Chojnicach
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
Przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie,
i poinformował, że wobec tego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem
do zgłoszonej osoby, czy wyraża taką zgodę.
Pan Tadeusz Stelmaszyk – zgłosił na stanowisko Przewodniczącego Rady,
kandydaturę Pani Danuty Łobody
Pani Danuta Łoboda – wyraziła zgodę na kandydowanie na to stanowisko.
Innych kandydatur Radni nie zgłaszali.
c / powołanie Komisji Skrutacyjnej
Pan Stefan Gruźliński – zaproponował przystąpić do powołania 3 osobowej
Komisji Skrutacyjnej.
Przypomniał, że osoby kandydujące na funkcję Przewodniczącego Rady nie
mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Prosił o zgłaszanie
co najmniej 3 radnych do pracy w Komisji.
Pan Franciszek Borzych zgłosił kandydaturę Pana Benedykta
Jażdżewskiego
Pan Benedykt Jażdżewski wyraził zgodę na kandydowanie
Pani Danuta Łoboda zgłosiła kandydaturę Pana Józefa Kołaka
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Pan Józef Kołak wyraził zgodę na kandydowanie
Pani Danuta Łoboda zgłosiła kandydaturę Pana Ryszarda Kontka
Pan Ryszard Kontek – wyraził zgodę na kandydowanie
Radny Senior – stwierdził, że do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono
3 Radnych.
Uwag do proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej Radni nie zgłaszali.
Następnie przystąpiono do jawnego głosowania zaproponowanego składu
Komisji Skrutacyjnej.
Rada Gminy w Chojnicach
Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru
Przewodniczącego Rady w składzie :

powołała

Benedykt Jażdżewski
Józef Kołak
Ryszard Kontek
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosów „za”/
Pan Stefan Gruźliński – poprosił członków Komisji Skrutacyjnej
o wybranie spośród siebie Przewodniczącego.
Przewodniczącym Komisji został Pan Józef Kołak.
Następnie Prowadzący obrady poprosił Komisję Skrutacyjną
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania i ogłosił
10 minutową przerwę w obradach sesji.
d/ przebieg głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy.
Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania,
każdy z kolejno wyczytanych przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
Radnych podchodził do urny i wrzucał do niej kartę do głosowania.
Po zakończeniu glosowania Prowadzący obrady zarządził kolejną
10 minutową przerwę prosząc jednocześnie Komisję Skrutacyjną o obliczenie
głosów sporządzenie protokołu z wyboru i podanie wyników głosowania.
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e/ ogłoszenie wyników głosowania
Po wznowieniu obrad Pan Józef Kołak – Przewodniczący Komisji
skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy
w Chojnicach.
Odczytał, iż zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącym
Rady Gminy w Chojnicach zostaje Pani Danuta Łoboda.
Ww.
uzyskała 15 głosów „za” na ogólną liczbę 15 głosujących Radnych.
/Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Prowadzący obrady stwierdził wybór Radnej Pani Danuty Łoboda
na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
f/ podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy.
Projekt uchwały nr I/1/14 odczytał Pan Stefan Gruźliński.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w podjęła
uchwałę nr I/1/2014
z dnia 1 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 15 głosami „za”
Następnie Radny Senior pogratulował i wręczył kwiaty radnej Pani Danucie
Łobodzie, której to Rada Gminy w Chojnicach powierzyła pełnienie
odpowiedzialnej funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w latach 2014-2018.
Życzył Pani Danucie Łobodzie owocnej pracy i przekazał prowadzenie
dalszych obrad.
Pani Danuta Łoboda - podziękowała za wybór na zaszczytne stanowisko
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach. Zapewniła, że będzie się starała
rzetelnie pełnić swoją funkcję i godnie reprezentować Radę.
Dodała, że od dziś Radni powinni tworzyć jedną, zwartą grupę ludzi, którzy
mądrze będą realizować program wyborczy, bo tylko takim sposobem uda się
nie zawieźć zaufania i nadziei naszych mieszkańców. Szkoda byłoby
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zaprzepaścić to, co dotąd nasz Samorząd osiągnął już dzięki mądrej,
wyważonej polityce poprzednich kadencji Rady i gospodarza gminy – Wójta
Zbigniewa Szczepańskiego.
Następnie Pani Danuta Łoboda - zgłosiła wniosek, aby w celu
usprawnienia prowadzenia obrad Rada Gminy powołała sekretarza sesji.
Zaproponowała, żeby przyjąć zasadę iż będzie to zawsze kolejna osoba
z alfabetycznej listy Radnych. Zatem na dzisiejszej sesji funkcję tę pełniła by
Pani Bożena Borowicka.
Rada Gminy w Chojnicach zgłoszony wniosek przyjęła
-jednogłośnieSekretarzem sesji została pani Bożena Borowicka.
Ad 5/ Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
W dalszej kolejności zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach – zgodnie z zasadami,
które zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym i Statucie Gminy.
Radni wyrazili zgodę na przyjęcie regulaminu w zaproponowanej wersji
głosując
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
b/ zgłaszanie kandydatów
Następnie przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy.
Prowadzący obrady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur.
Pan Jarosław Kurek – zgłosił kandydaturę Pana Franciszka Borzycha.
Pan Franciszek Borzych wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
c/ powołanie Komisji Skrutacyjnej
Prowadząca obrady poinformowała, że zgodnie z procedurą wyborczą
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powinniśmy w tym punkcie powołać Komisję Skrutacyjną.
Zapytała, czy Wysoka Rada wyraża zgodę, aby to zadanie powierzyć tej samej
komisji, która przeprowadziła poprzednie głosowanie?
Radni wyrazili zgodę na powyższą propozycję głosując
- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
Następnie prowadząca obrady poprosiła Komisję Skrutacyjną
o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. Po czym ogłosił
10 minutową przerwę w obradach sesji.
d/ przebieg głosowania na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy.
Po przygotowaniu i rozdaniu przez Komisję Skrutacyjną kart do
głosowania, każdy z kolejno wyczytanych przez Przewodniczącego Komisji
Skrutacyjnej Radnych pochodził do urny i wrzucał do niej kartę do głosowania.
Po zakończeniu głosowania Prowadząca obrady zarządziła kolejną 10
minutową przerwę prosząc jednocześnie Komisję Skrutacyjną o obliczenie
głosów, sporządzenie protokołu z wyboru i podanie wyników głosowania.
e/ ogłoszenie wyników głosowania
Po wznowieniu obrad Pan Józef Kołak – Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej ogłosił wyniki wyborów na Zastępcę Przewodniczącego Rady
Gminy w Chojnicach.
Odczytał, iż zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej Zastępcą
Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach został Pan Franciszek Borzych.
Ww. uzyskał 15 głosów „za” na ogólną liczbę 15 głosujących Radnych.
/Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.
Prowadzący obrady stwierdził wybór radnego Pana Franciszka Borzycha
na Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach.
f/ podjęcie uchwały o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.
Projekt uchwały nr I/2/14 odczytała Pani Danuta Łoboda.
Do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Gminy w Chojnicach
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podjęła uchwałę nr I/2/14

z
dnia 1 grudnia 2014 roku

- j e d n o g ł o ś n i e - /15 głosami „za”/
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu./
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała i wręczyła kwiaty
radnemu – Panu Franciszkowi Borzychowi, któremu Rada Gminy powierzyła
pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady w latach 2014-2018.
Pan Franciszek Borzych – podziękował Radnym za okazane Jemu zaufanie
oraz wybór na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy w
Chojnicach. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby jak najlepiej wypełniać
swoje obowiązki i pracować dla dobra naszego samorządu.

Ad 6/ Ślubowanie Wójta Gminy.
Prowadząca obrady - Pani Danuta Łoboda – poinformowała, że za chwilę
nastąpi kolejny uroczysty punkt na tej sesji, czyli ślubowanie Wójta Gminy
Chojnice.
Poprosiła wszystkich obecnych o powstanie, a Pana Wójta o złożenie
ślubowania.
Wójt Gminy Chojnice – Pan Zbigniew Szczepański – złożył ślubowanie
wypowiadając następujące słowa:
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuje, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.
Dodając:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie Przewodnicząca Rady – Pani Danuta Łoboda wręczyła Panu
Wójtowi kwiaty i złożyła gratulacje.
Pan Wójt - podziękował Przewodniczącej Gminnej Komisji wyborczej - Pani
Marzenie Muzolf za precyzyjnie przeprowadzone wybory.
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Podziękował wszystkim, którzy na niego głosowali. Zapewnił, że będzie się
starał nie zawieźć wyborców.
Poinformował, że po raz pierwszy w historii naszego samorządu zawiązał się
klub radnych. „Razem dla Gminy Chojnice. „Liczy on 13 radnych. W statucie
gminy jest zapis, że klub radnych może liczyć, co najmniej 5 radnych.
Przewodniczącym Klubu został Pan Tadeusz Stelmaszyk. Dodał, że po raz
pierwszy po transformacji w radzie gminy mamy, aż 5 kobiet i po raz pierwszy
w historii gminy Chojnice kobieta została Przewodniczącą Rady Gminy.
Następnie Pani Danuta Łoboda złożyła wniosek o zmianę porządku obrad
I Sesji Rady Gminy w Chojnicach poprzez: dodanie punktu
Wybór
Przewodniczących i składów osobowych Komisji Rady Gminy w kadencji
2014-2018.
Podkreśliła, iż zachodzi taka konieczność w związku z planowaną
jeszcze w tym roku sesją budżetową, przed którą poszczególne merytoryczne
komisje będą analizowały projekt budżetu.
Zwróciła się do Rady o przegłosowanie zgłoszonego przez siebie wniosku.

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 15 Radnych.

Zatem został on przez Radę przyjęty - j e d n o g ł o ś n i e -

W związku z tym ogłoszono krótką przerwę w celu zgłaszania się radnych
do poszczególnych Komisji.

Prosiła również o zaproponowanie Przewodniczących tych Komisji.

Wypracowane propozycje proszę przekazywać Sekretarzowi Sesji – Pani
Bożenie Borowickiej.
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Po przerwie Pani Danuta Łoboda odczytała projekt uchwały.
Dodała, że w projekcie tym wpisane już zostały nazwiska osób
zaproponowanych na Przewodniczących poszczególnych merytorycznych
Komisji jak również wpisano nazwiska Radnych zainteresowanych pracą
w poszczególnych Komisjach.
Rada Gminy w podjęła
uchwałę nr II//2/2014
z dnia 1 grudnia 2014 roku
- j e d n o g ł o ś n i e - 15 głosami „za”
(Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Ad 7/ Sprawy bieżące.
Pani Krystyna Kijek – pogratulowała Panu Wójtowi ogromnego sukcesu
wyborczego. Zapewniła szeroką płaszczyznę współpracy między
samorządem, a Powiatem. Podkreśliła, że Gmina Chojnice jest częścią Rady
Powiatu.
Pani Kazimiera Szark – stwierdziła, że dzisiejszy dzień jest wyjątkowy,
jedyny w swojej historii. Podkreśliła, iż trudno jest znaleźć człowieka, który
by tak jak nasz Wójt wytrwał na posterunku pracy od 1990 roku. Wyborcy
mieli możliwość przez poprzednie lata docenić Jego mądrość dlatego też
wybrano Go na kolejną kadencję. Dodała, że oprócz swojej ciężkiej pracy
bardzo dużo zawdzięcza Wójt swojej załodze. Życzyła Wójtowi na kolejne
lata dużo sił, powodzenia i sukcesów, aby tym statkiem o imieniu Gmina
kierował ze swoją sprawdzoną załogą jak najdłużej.
Ad 8/ Zakończenie Sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono. Pani Danuta
Łoboda zamknęła obrady I Sesji rady Gminy w Chojnicach.
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