Protokół I
Sesji Rady Gminy Poświętne
odbytej dniu 20 listopada 2018 r.
Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej
dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław Brzozowski.
Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy
może obradować i podejmować uchwały oraz pracownicy Urzędu Gminy Poświętne wg
załączonej listy.
Ad. 2 Radny Senior poprosił o zabranie głosu i wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego
Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Annę Zawadzką.
Przewodnicząca złożyła gratulacje dla Wójta i dla Radnych.
Ad. 3.
Pan Stanisław poinformowała, iż radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu
składają ślubowanie: „Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani
kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z
dodaniem zdania: „ Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodniczący Senior poprosił najmłodszego z radnych Pana Piotra Klimaszewskiego o
wywoływanie Radnych według listy obecności na dzisiejszej sesji po odczytaniu przez Roty
Ślubowania.
Poprosił wszystkich o powstanie. Po ślubowaniu złożył gratuluję i stwierdził, że radni, którzy
złożyli ślubowanie, objęli mandat Rady Gminy Poświętne.
Ad4. Wręczenie przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panu Witoldowi
Łapińskiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Poświętne
Poprosił o zabranie głosu i wręczenie zaświadczenia o wyborze Przewodniczącą Gminnej
Komisji Wyborczej Panią Annę Zawadzką.
Ad. 5.
Pan Stanisław Brzozowski poinformowała, iż objęcie obowiązków Wójta następuje z chwilą
złożenia ślubowania wobec rady Gminy. Poprosił wszystkich o powstanie a Pana Wójta o
złożenie ślubowania 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, Tak mi dopomóż Bóg.”
Prowadzący Radny Senior stwierdził, że Pan Witold Łapiński spełnił ustawowy zapis i
składając Ślubowanie objął obowiązki Wójta Gminy Poświętne.
Wójt Gminy podziękował wszystkim mieszkańcom za okazane zaufanie.
Ad.6. Przyjęcie porządku obrad.
Następnie przypomniał, że proponowany porządek obrad została radnym przesłany wraz
zaproszeniami.
Przedstawił Państwu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 7
listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Poświętne.
1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
9. Zamknięcie obrad I sesji.
Zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi lub uzupełnienie do proponowanego porządku obrad
Zgłaszam wniosek o zmianę porządku obrad.
Zaproponował:
1) po punkcie 6 dodanie punktu 6a o treści: Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyboru Przewodniczącego Rady.
2) w punkcie 7 dodanie podpunktów a – e o treści:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
3) po punkcie 7 dodanie punktu 7a o treści: Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
2) w punkcie 8 dodanie podpunktów a – e o treści:
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
4) po punkcie 8 dodanie punktu 8a o treści: Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.
Powyższe zmiany pozwolą na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie wyborów
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz na zakończenie sesji możliwość
zgłaszania interpelacji, wniosków i zapytań.
Nikt z Radnych nie zgłosił uwag i poprosił o przystąpienie do przegłosowania całego
porządku obrad dzisiejszej sesji .
Za przyjęciem porządku obrad było 15 radnych
- przeciw - 0
- wstrzymała się – 0
Wykaz głosowania w załączonym załączniku nr1.
Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad dzisiejszej sesji.
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
6. Przyjęcie porządku obrad.
6a. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
b) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7a. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
c) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
8a. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.
9. Zamknięcie obrad I sesji.
Ponieważ zrealizowane zostały punkty 1-5 porządku obrad, Pan Stanisław Brzozowski
zaproponował rozpatrzenie kolejnego punktu.
Ad.6a. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobowej komisji
skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji
Skrutacyjnej.
W skład tej komisji zostali zgłoszeni:
1.Dzierżek Andrzej
2. Tokarz Elżbieta
3. Roszkowski Wojciech Feliks
Na pytanie - czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej do
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne? Kandydaci wyrazili zgodę na udział w
Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
- „za” zgłoszonym składem komisji – 15 radnych
- „przeciw” - 0
- „wstrzymał się” – 0
Wykaz głosowania w załączonym załączniku nr1.
Stwierdzam że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Poświętne
Ogłoszono 5 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i
przygotowanie projektu regulaminu.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając na Przewodniczego Komisji Pana
Andrzeja Dzierżka
Po przerwie:
Pan Radny Marcin Stańczuk zabrał głos: dlaczego sesja nie jest nagrywana?
Pan Wójt odpowiedział, ze w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie ma możliwości
nagrywania, ale jeszcze w tym roku sesje będą nagrywane.
Ad.7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Ad. ppkt 7a.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie.
Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Po zgłoszeniu I kandydata, Pan Stanisław zapytał Radnego pana Wiesława
Gołębiewskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy
Poświętne. Kandydat wyraził zgodę.
Proszę o dalsze zgłoszenia
Po zgłoszeniu II kandydata, Pan Stanisław zapytał Radnego pana Marcina Macieja
Stańczuka czy wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy
Poświętne. Kandydat wyraził zgodę.
Nie było dalszych zgłoszeń. Dla formalności Przewodniczący Senior poprosił o
przegłosowanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
- „za”- 15 radnych
- „przeciw”- 0
- „wstrzymał się” – 0
Wykaz głosowania w zamieszczonym załączniku nr 1.
Stwierdził zamknięcie listy kandydatów.
Ad. ppkt 7b . Przystępujmy do ustalenia regulaminu
przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

głosowania wyboru

Radny Senior prosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu
głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Poświętne Pana
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Senior zapytał czy są jakieś uwagi. Nie zgłoszono uwag i przystąpiono do
głosowania:
- „za” przyjęciem przedstawionej uchwały - 15 radnych
- „przeciw” – 0
- „się wstrzymał” – 0

Pan Stanisław stwierdził, że rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu
głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Wykaz głosowani imiennego w załączniku nr 2.
Ad. ppkt 7c Prezentacja (wystąpienia) kandydatów
Głos zabrał zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne Pan Wiesław
Gołębiewski: „Dziękuję za zgłoszenie mnie do kandydowania na Przewodniczącego Rady
Gminy Poświętne. Od 49 lat jestem mieszkańcem Gminy Poświętne. Jestem nauczycielem w
Szkole Podstawowej w Poświętnem. Sprawy naszej Gminy nie są mi obce, będę dożył aby
obecna sytuacja była jeszcze lepsza. Jestem wzruszony i dziękuje bardzo za głoszenie i
obdarzenie mnie zaufaniem”
Następnie głos zabrał drugi zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady Gminy
Poświętne Pan Marcin Maciej Stańczuk. „Jest to dla mnie pierwsza sesja, jestem stremowany.
Obecnie jestem na emeryturze i nie koliduje to z obowiązkami. Moje doświadczenie to 12 lat
pracy w Policji – wydział dochodzeniowo śledczy. Jest to dla mnie zaszczyt, że wyłoniono
mnie na kandydata”.
Nie było żadnych pytań do kandydatów. Pan Stanisław podziękował za prezentację
kandydatów.
Ad. ppkt 7d. Przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy i przygotowania karty do głosowania
Ogłoszono 5 minutowa przerwę.
Po przerwie Komisje Skrutacyjną rozdała Karty do głosowania.
Przewodniczący komisji wyczytywał radnych z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji
radnych, a wyczytywani radni o podchodzenie do urny i wrzucanie do urny kart do
głosowania.
Ogłoszono 10 minutową przerwę, Pan Stanisław poprosił Komisję Skrutacyjna o obliczenie
głosów i podanie wyników głosowania.
Po przerwie, Przewodniczący Komisji o odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego
Rady Gminy Poświętne.
Protokół z ogłoszenia wyników w załączeniu.
Ad. ppkt 7e. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Pan Stanisław poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie uchwały w
sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Poprosił wszystkich radnych o przegłosowanie:
- „za” przyjęciem przedstawionej uchwały -15
- przeciwny - 0
- wstrzymał się - 0
Stwierdzam że rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie
Gminy Poświętne

wyboru Przewodniczącego Rady

Pan Wójt złożył gratulacje nowemu Przewodniczącemu Rady Gminy – Wiesławowi
Gołębiewskiemu .
Pan Stanisław poprosił nowego Przewodniczącego Rady Pana Wiesława Gołębiewskiego o
dalsze prowadzenie obrad.
Ad.7a.
Wybór
Komisji
Skrutacyjnej
do
przeprowadzenia
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący zaproponował przystąpić do powołania z radnych 3 osobowej komisji
skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji
Skrutacyjnej.
W skład tej komisji zostali zgłoszeni:
1.Dzierżek Andrzej
2. Tokarz Elżbieta
3. Roszkowski Wojtek
Pan Wiesław Gołębiewski stwierdził, że do komisji skrutacyjnej zgłoszono trzech radnych.
Zapytał czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na udział w komisji skrutacyjnej do wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne?
Zarządził głosowanie:
- za zgłoszonym składem komisji – 15 radnych
- „ przeciw” - 0
- „wstrzymał się” – 0
Wykaz głosowani imiennego w załączniku nr 1.
Pan Wiesław Gołębiewski że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę na ukonstytuowanie się Komisji
Skrutacyjnej i przygotowanie projektu regulaminu.
Ad.8 .Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Przystąpiono do pkt. 8 porządku dzisiejszej
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

sesji

Rady

Gminy

Wybór

Ad. ppkt 8a)
Pan Wiesław poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualne ich przedstawienie.
Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Na kandydata
zgłoszono Pana Pawła Tomaszewskiego.
Przewodniczący zapytał czy Radny pan Paweł Tomaszewski wyraża zgodę na
kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne
Pan Wiesław poprosił o dalsze zgłoszenia.

W związku, ze nie było dalszych zgłoszeń. Dla formalności zaproponował
przegłosowanie i zamkniecie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Poświętne.
- „za” - 15
- „przeciw” - 0
- „wstrzymał”- 0
Wykaz głosowani imiennego w załączniku nr 1.
Ad. ppkt 8b) Przystępujmy do ustalenia
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.

regulaminu

głosowania

wyboru

Pan Wiesław Gołębiewski poprosił pana Andrzeja Dzierżka o przedstawienie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący poprosił o głosowanie nad uchwałą.
- za przyjęciem przedstawionej uchwały - 15
- przeciwny - 0
- wstrzymał się – 0
Stwierdzam że rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania
wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne
Wykaz głosowania w załączeniu.
Ad. ppkt 8c) Prezentacja (wystąpienia) kandydatów
Pan Wiesław poprosił o zabranie głosu zgłoszonego kandydata radnego
na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne Pana Pawła Tomaszewskiego o zabranie
głosu. Pan Paweł przedstawił się, powiedział, że jest Strażakiem w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pietkowie. Służy pomocą każdemu. Jest gotowy sprostać takiemu wyzwaniu.
Podziękował i na tym zakończył prezentację kandydatów.
Ad. ppkt 8d) Przeprowadzenie głosowania (tajnego)
Przewodniczący poprosił Komisje Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart
do głosowania
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę.
Po przerwie:
Pan Przewodniczący poprosił Komisje Skrutacyjną o rozdanie Kart do głosowania.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał radnych z listy z imienia i nazwiska
obecnych na sesji, a wyczytywani radni podchodzili do urny i wrzucali kart do głosowania.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę, a komisję
skrutacyjna poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Po Przerwie
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego o odczytanie protokołu z wyborów
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
Protokół w załączeniu.
Ad. ppkt 8e)Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Pan Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie
uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne.
- „za” przyjęciem przedstawionej uchwały - 15
- „przeciw” - 0
- „się wstrzymał/a” - 0
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził że rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne
Pan Wójt złożył gratulacje nowemu Wiceprzewodniczącemu Rady panu Pawłowi
Tomaszewskiemu.
Ad. 8a. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych.
Nie zgłoszono żadnych wniosków.
Ad. 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Wiesław Gołębiewski
zamknął obrady I sesję Rady Gminy Poświętne .
Godz. 11:40
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