Protokół Nr 1
z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Więcborku, odbytych
w dniu 19.11.2018r.
Posiedzenie odbyło się w Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Mickiewicza 22B
w Więcborku.
Sesja trwała od godz. 12:00 – do godz. 14:30.
Obecność według załączonej listy obecności.
Spoza składu Rady w sesji uczestniczyli:
Burmistrz Więcborka
- Waldemar Kuszewski
Zastępca Burmistrza Więcborka
- Jacek Masztakowski
Skarbnik Gminy Więcbork
- Alina Kruk
Wicestarosta Powiatu Sępoleńskiego
- Andrzej Marach
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty
Samorządowej w Więcborku
- Danuta Zawidzka
6. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Więcborku
- Joanna Soja – Tońska
7. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej/
Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki
Publicznej w Więcborku
- Ludmiła PiekałkiewiczGeruzel
8. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Więcborku
- Tomasz Siekierka
9. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Więcborku
- Małgorzata Dropinska
10. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr
w Więcborku
- Ilona Sobecka Gruszczyńska
11. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku
- Urszula Minster
12. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pęperzynie
- Krystyna Tusznio
13. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębcu
- Gabriela Panknin
14. Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Runowie Krajeńskim
- Piotr Kriese
15. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Więcborku
-Izabela Sobiech
16. Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM w Więcborku- Michał Bąk
17. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Dróg UM w Więcborku
- Tomasz Fifielski
18. Sołtys sołectwa Dalkowo
- Irena Śpica
19. Sołtys sołectwa Pęperzyn
- Stanisław Schwartz
20. Redaktor Krajeńskich Zeszytów Historycznych
- Leszek Skaza
21. Redaktor „Wiadomości Krajeńskich”
- Robert Środecki
1.
2.
3.
4.
5.

1

22. Redaktor Regionalnego Portalu Informacyjnego

- Paweł Szydeł

Sesja była nagrywana i transmitowana online na stronie BIP Gminy Więcbork przez „TV
Krajna”.
Zgodnie z art. 20 ust. 2c do czasu wyboru przewodniczącego rady, obrady prowadził
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Funkcja ta przypadła w udziale radnemu
Władysławowi Rembelskiemu. Radny przejmując obowiązki prowadzącego zapewnił, że
dołoży wszelkich starań, aby ta część sesji przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem.
Stwierdzenie quorum
W sesji na 15 radnych udział wzięło 15 radnych, czyli quorum wymagane do podejmowania
prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. zm./
Postanowieniem Nr 264/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada
2018r. o terminie przeprowadzenia I sesji Rady Miejskiej w Więcborku, dołączony został
również Porządek obrad. Porządkiem obrad wraz Postanowienie Komisarza z przesłany
zostało radnym, niemniej radny Senior przypomniał jego treść :
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Więcborku
Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Więcborka.
Zakończenie.

Ad.3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Radny Senior zaproponował, by ślubowanie odbyło się zgodnie z zapisem ustawowym tj. art.
23a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w sposób następujący: Po odczytaniu roty
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być
złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Innych propozycji nie wniesiono, zatem ślubowanie odbyło się według powyższego
schematu.
Rota 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”.
Wszyscy złożyli je z dodaniem zdania : "Tak mi dopomóż Bóg."
Po ceremonii Radny Senior złożył gratuluje i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie,
objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Więcborku.
Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej p. Beata Włodarczyk dokonała
uroczystego wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze ich na radnych Rady Miejskiej
w Więcborku.
Ad.3 Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Więcborku.
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Zanim przystąpiono do procedur związanych z wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Więcborku wyłoniono skład Komisji Skrutacyjnej. Radny Senior poinformował, że
przyjmuje się, że skład tej Komisji jest trzy osobowy. Następnie prosił
o zgłaszanie kandydatur.
Radny Jan Antczak zgłosił kandydatury:




Radną Dorotę Wnuk
Radną Beatę Kopta
Radnego Andrzeja Wenda
Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej

Komisja wyłoniła również spośród siebie Przewodniczącego w osobie p. Beaty Kopta
W dalszej kolejności Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku wyjaśniając jednocześnie, że zgodnie z § 22
ust. 1 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego
grona przewodniczącego i 2-ch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym /tj. co
najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy –
przeciwnych i wstrzymujących się./
Radny Stanisław Piłka zgłosił kandydaturę radnej Anny Łańskiej wskazując, iż
w poprzedniej kadencji pełniła ona funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej
w Więcborku
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie
Radny Senior zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Więcborku i ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się
komisji i przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poproszony został o przedstawienie zasad głosowania:
1. Każdy radny otrzyma kartę do głosowania.
2. W uprzednio karty wpisane zostaną imiona i nazwiska proponowanych przez radnych na
sesji kandydatów, po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie.
3. Głosując należy zaznaczyć „X” kwadrat przy kandydacie na którego oddaję głos
4. Nie zaznaczenie żadnego kwadratu przy kandydacie oznacza głos wstrzymujący się.
5. Zaznaczenie więcej niż jednego kwadratu oznacza głos nieważny.
6. Każdy z radnych głosuje wrzucając swój głos do urny po uprzednim imiennym
wywołaniu go przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
Do powyższego nie zgłoszono uwag.
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Przystąpiono do procedur związanych z wyborem przewodniczącego RM. Komisja
Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Rady Senior poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy z imienia
i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie
i wrzucenie do urny karty do głosowania.
Po odbytym głosowaniu Radny Senior ogłosił piętnastominutową przerwę w obradach.
Komisja Skrutacyjna podjęła pracę.
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Protokół z przeprowadzonego głosowania –
Protokół wraz za kartami do głosowania stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego
Protokołu.
Głosowało 15 radnych i oddano 15 ważnych głosów.
Kandydatka – radna Anna Łańska uzyskała:
13 głosów „za”
1 głos przeciw”
1 głos „wstrzymujący się”
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku została radna Anna Łańska, uzyskując
wymaganą bezwzględną liczbę głosów.
W tym miejscu odczytana została uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Więcborku.
Radny Senior oddał głos Burmistrzowi Więcborka, który wręczył kwiaty i pogratulował
objęcia stanowiska Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku przez radną Annę Łańską.
Burmistrz wyraził też przekonanie, że sesję prowadzone będą przez radną sprawnie
i merytorycznie, a ich współpraca będzie cechować się profesjonalizmem.
Radny Senior Władysław Rembelski podziękował i poprosił wybraną na stanowisko
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku p. Annę Łańską o dalsze poprowadzenie
obrad.
Przewodnicząca RM podejmując funkcję podziękowała radnym za okazane jej zaufanie,
zapewniając jednocześnie, że postara się go nie zawieść i godnie reprezentować Radę
Miejską. Podziękowała również Burmistrzowi za wsparcie okazane wszystkim radnym
i każdemu z osobna w ramach ugrupowania, które reprezentują. Słowa podziękowań
skierowała także do rodziny, która wspierała ją w trakcie kampanii wyborczej, która
zaowocowała wyborem na radną kolejnej Kadencji. Stwierdziła także, że słowa, które będą
przyświecać w pełnieniu przez nią objętej funkcji to cyt.: „Bóg, Honor i Ojczyzna” – koniec
cytatu.
Kontynuując Przewodnicząca RM przypomniała, że w dalszej kolejności Rada dokona
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Więcborku. W tym celu przeprowadzone
zostaną dwa odrębne głosowania. Prosiła zatem o zgłaszanie kandydatur do pierwszego
głosowania.
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Zgodnie z § 22 ust. 1 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25
września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork Rada na pierwszej sesji
wybiera ze swego grona przewodniczącego i 2-ch wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu
tajnym / tj. co najmniej 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to
znaczy – przeciwnych i wstrzymujących się./




Radny Wojciech Janicki zgłosił kandydaturę radnej Beaty Lidy
Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Władysław Rembelski zgłosił radnego Henryka Szwochert. Radny
przypomniał, że Pan Henryk Szwochert pełnił funkcję radnego przez trzy kadencje. Jedną
kadencję był radnym Powiatu Sępoleńskiego, a dwie kadencje radnym Rady Miejskiej
w Więcborku. W przedmiotowym okresie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów. Jego doświadczenie pomoże Przewodniczącej RM w prowadzeniu
obrad sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie
Przewodnicząca RM zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Więcborku /w głosowaniu I/ i ogłosiła 7-mio minutową przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiedział, że w przypadku tego głosowania
obowiązują zasady analogiczne do przedstawionych w głosowaniu na przewodniczącego
Rady Miejskiej. Następnie rozdano karty do głosowania.
Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy
z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie
i wrzucenie do urny karty do głosowania.
Po odbytym głosowaniu Przewodnicząca RM ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach.
Komisja Skrutacyjna podjęła pracę.
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z przeprowadzonego głosowania –
Protokół wraz za kartami do głosowania stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego
Protokołu.
Głosowało radnych i oddano 15 ważnych głosów.
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
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Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Więcborku została radna Beata Lida, uzyskując
wymaganą bezwzględną liczbę głosów.
Przewodnicząca RM ogłosiła 5-cio minutową przerwę w obradach w celu przygotowania
kart do głosowania /II głosowanie/
Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powiedział, że w przypadku tego głosowania
obowiązują zasady analogiczne do przedstawionych w głosowaniu na przewodniczącego
Rady Miejskiej. Następnie rozdano karty do głosowania
Przewodnicząca RM poprosiła Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o wyczytywanie z listy
z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie
i wrzucenie do urny karty do głosowania.
Po odbytym głosowaniu Przewodnicząca RM
w obradach. Komisja Skrutacyjna podjęła pracę.

ogłosiła

pięciominutową

przerwę

Po przerwie obrady wznowiono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał Protokół z przeprowadzonego głosowania –
Protokół wraz za kartami do głosowania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego
Protokołu.
Głosowało radnych i oddano 15 ważnych głosów.
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Więcborku został radny Henryk Szwochert,
uzyskując wymaganą bezwzględną liczbę głosów.
Ad.4 W dalszej części obrad zgodnie z przyjętym porządkiem nastąpiło uroczyste złożenie
ślubowania przez wybranego na urząd Burmistrza Więcborka: Pana Waldemara
Sławomira Kuszewskiego.
Treść roty ślubowania:
„Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy.”
Ślubowanie złożone zostało z dopowiedzeniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”
Po tym akcie nastąpiło wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej
Panią Beatę Włodarczyk, zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi
Więcborka Panu Waldemarowi Sławomirowi Kuszewskiemu.
Następnie Burmistrz Więcborka zabrał głos zwracając się do zebranych w słowach cyt.:
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„Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Radny Sejmiku Województwa Kujawsko
Pomorskiego, Panie Starosto, Panie vice Starosto, Panie i Panowie Sołtysowie, Dyrektorzy
Szkół oraz Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy Referatów, Zgromadzeni Goście
Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojej rodzinie, mojej
żonie i moim dzieciom za ich wielkie wsparcie, za to, że przez te cztery lata minionej
kadencji byli zawsze ze mną i mnie wspierali. Dziękuję im również za cierpliwość
i wyrozumiałość, gdy mnie tak często w domu nie było.
Chciałbym również serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Więcbork, którzy
wzięli udział w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku. Tegoroczne wybory
pokazały, że coraz większa część mieszkańców chce decydować o swojej małej ojczyźnie.
Serdecznie dziękuję tym, którzy oddali głos na mnie oraz na kandydatów na radnych rady
miejskiej w Więcborku komitetu wyborczego wyborców Więcbork – Nasza Gmina. Tak
wielkie poparcie, które otrzymałem zobowiązuje, ale i mobilizuje do dalszej ciężkiej
i wytężonej pracy na rzecz naszych mieszkańców. To wielki zaszczyt być Burmistrzem tak
pięknej Gminy, tak wspaniałych mieszkańców.
Pani Przewodnicząca, szanowni Radni Rady Miejskiej w Więcborku. Gratuluję
uzyskanego poparcia i zaufania jakim zostaliście obdarzeni przez swoich wyborców.
W okresie kampanii wyborczej reprezentowaliśmy różne komitety wyborcze, teraz jednak
przyszedł czas kiedy muszą łączyć nas cele społeczne i gospodarcze naszej Gminy. Dlatego w
roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości, chciałbym nawiązać do słów jednego z ojców
Niepodległej Rzeczpospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 3 sierpnia 1914 roku do
złączonych w I kompanię kadrową oddziałów Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn
Strzeleckich powiedział:
„Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście
żołnierzami polskimi. […] Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały”
Szanowni Radni, wszyscy co tu jesteście zebrani jesteście Radnymi Rady Miejskiej
w Więcborku. Odtąd jedynym waszym znakiem jest Gmina Więcbork i jej mieszkańcy.
Jestem przekonany, że najbliższe 5 lat będzie charakteryzowało się merytoryczną
dyskusją, popartą siłą argumentów, bardzo dobrą współpracą Radnych z Burmistrzem a to
wszystko dla dobra naszych mieszkańców.
Szanowni Sołtysowie, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Organizacyjnych, Kierownicy
Referatów.
Zostaliście wybrani, powołani na bardzo ważne i odpowiedzialne stanowiska. Liczę na
wasze doświadczenie i profesjonalizm. Coraz to nowe wyzwania które stawiają nam nasi
mieszkańcy wymagają od nas kreatywności i zaangażowania, którego również i ja od Was
oczekuję i liczę na to, że się nie zawiodę.
Zgromadzeni goście.
Podobnie jak w poprzednich latach, deklaruję współpracę ze wszystkimi, którzy chcą
i będą mogli przyczynić się do rozwoju naszej gminy. Myślę, tu o stowarzyszeniach,
organizacjach, samorządach innych gmin, samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim,
radnym wojewódzkim oraz radnych powiatowych. Nieodzownym jest również ścisła
współprac z parlamentarzystami, wojewodą oraz marszałkiem.
Szanowni Państwo!
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Przed nami pięć lat ciężkiej, wytężonej i pełnej zaangażowania pracy na rzecz naszych
mieszkańców. Kadencja ta będzie kontynuacją poprzednich czterech lat. Zrównoważony
rozwój naszej gminy. Jednym z priorytetów naszej działalności będzie systematyczna
poprawa infrastruktury drogowej. Przed nami wiele wyzwań: lobbowanie w celu realizacji
i przygotowania dokumentacji oraz budowy obwodnicy Więcborka, budowa ścieżek pieszorowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, wspólne działania z Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Powiatem Sępoleńskim w celu budowy chodników oraz
przebudowy dróg wojewódzkich i powiatowych, dalsza budowa chodników oraz przebudowa
dróg gminnych.
Nie możemy jednak zapominać o pozostałych potrzebach oraz oczekiwaniach naszych
mieszkańców. Do zrealizowania jest inwestycja dotycząca kanalizacji sanitarnej w Runowie
Krajeńskim oraz części Więcborka, remont wraz z przebudową budynku WDK w Sypniewie,
przebudowa budynku kościoła na ulicy Rybackiej w Więcborku, rozbudowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Więcborku, budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Sypniewie, budowa świetlicy wiejskiej w Wituni oraz miejsca
spotkań dla mieszkańców sołectwa Zgniłka.
To tylko część zadań, inwestycji które chcemy zrealizować. Za każdą z nich stoją
konkretni mieszkańcy, ich problemy, które zamierzamy rozwiązywać.
Większość tych zadań będziemy chcieli realizować wykorzystując możliwe zewnętrze
źródła finansowania - środki unijne, rządowe, samorządowe. Pamiętać musimy aby dążyć na
przestrzeni całej kadencji do optymalizacji wydatków bieżących oraz zadłużenia gminy.
Nasze działania muszą być sprawne, skuteczne i racjonalne.
Rozpoczynamy kolejny etap w historii naszej gmin. Życzę nam wszystkim, abyśmy za
pięć lat mogli czuć się spełnieni, a nasi mieszkańcy dumni z dokonanego wyboru.”
Po zakończeniu tej części obrad Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski odebrał
gratulacje od Przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcborku, Radnych Rady Miejskiej w
Więcborku, Władz Powiatu Sępoleńskiego – Wicestarosty Powiatu, Dyrektorów Szkół
Samorządowych, Dyrektorów i Kierowników Jednostek Gminnych oraz Sołtysów z terenu
gminy Więcbork.
W tym miejscu Przewodnicząca RM złożyła wniosek formalny o rozszerzenie porządku
obrad o podjęcie uchwał niezbędnych do podjęcia prac przez poszczególne Komisje
Rady Miejskiej. Podała też, że zmiana zostanie wprowadzona, jeżeli w głosowaniu
jawnym, opowie się za nią bezwzględna większość ustawowego składu radny tj. co
najmniej 8 radnych
Zmiany dotyczyły wprowadzenia do porządku obrad sesji następujących punktów:
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków
i Petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
5.
6.
7.
8.
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10. Podjecie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Więcborku
i określenia przedmiotu ich działania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Więcborku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady
Miejskiej w Więcborku.
14. Zakończenie sesji.
Powyższe poddano pod głosowanie.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych.
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 4 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Po głosowaniu Przewodnicząca RM ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach.
Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Wyjaśniła przy tym że § 79 Statutu Gminy Więcbork przewiduje, że
wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez Radę. Komisja
Rewizyjna jest Komisją obligatoryjną, głosowanie kandydatur jest jawne, a o wyniku
decyduje zwykła większość głosów tj. w tym przypadku kandydat musi uzyskać więcej
głosów za niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Osoby zgłoszone
muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, więc w każdym przypadku zadane zostanie przeze
mnie pytanie, czy radny wyraża takową zgodę.
Przewodnicząca RM zgłosiła kandydaturę radnego Jacka Kabattek, podając, iż jest to
wieloletni radny, który tą funkcje sprawował w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
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Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 5 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RM w Więcborku został radny Jacek Kabattek.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnemu i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca RM wyjaśniła, że § 79 Statutu Gminy Więcbork przewiduje, że również
wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez Radę
w głosowaniu jawnym. Zatem głosowanie to odbędzie się analogicznie do poprzedniego
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur.
Radny Jacek Kabattek zgłosił kandydaturę radnego Mateusza Łańskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 6 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnemu i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
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Przewodnicząca RM przypomniała, że obligatoryjny skład Komisji Rewizyjnej wynosi pięć
osób, zatem Rada w tym momencie dokona wyboru 3 pozostałych członków
pięcioosobowego składu Komisji.
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radna Beata Lida zgłosiła kandydaturę radnego Wojciech Janickiego, podkreślając, że
kandydat był aktywnym radnym poprzedniej kadencji, stąd propozycja właśnie tej osoby.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Beata Lida zgłosiła kandydaturę radnej Nataszy Ksobiak
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radna Beata Lida zgłosiła kandydaturę radnej Doroty Wnuk.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 7 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnym i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków
i Petycji.
Przewodnicząca RM dokonała wprowadzenia mówiąc, że zgodnie z kolejnym punktem
porządku obrad nastąpi wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM.
Informuję, że § 91 Statutu Gminy Więcbork przewiduje, że wyboru Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji j dokonywany jest przez Radę. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji jest Komisją obligatoryjną, głosowanie kandydatur jest jawne, a o wyniku
decyduje zwykła większość głosów tj. w tym przypadku kandydat musi uzyskać więcej
głosów za niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Osoby zgłoszone
muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, więc w każdym przypadku zadane zostanie przeze
mnie pytanie, czy radny wyraża takową zgodę.
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
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Radny Mateusz Łański zgłosił kandydaturę radnej Nataszy Ksobiak.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 8 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnej i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca RM wskazała, że § 79 Statutu Gminy Więcbork przewiduje, że również
wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dokonywany jest
przez Radę w głosowaniu jawnym. Osoby zgłoszone muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,
więc w każdym przypadku zadane zostanie przeze mnie pytanie, czy radny wyraża takową
zgodę.
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radna Natasza Ksobiak zgłosiła kandydaturę radnej Brygidy Migawa.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
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Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 9 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnej i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.
Ad. 10 Podjecie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Przewodnicząca RM podał, że w tym przypadku, Rada dokona również wyboru trzech
radnych, którzy uzupełnią obligatoryjny pięcioosobowy skład przedmiotowej Komisji Rady
Miejskiej. Głosowanie to odbywa się jawnie.
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radny Jacek Kabattek zgłosił kandydaturę radnego Władysława Rembelskiego.
Rady wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jacek Kabattek zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Wenda.
Rady Wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jacek Kabattek zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Wegner.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 10 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM pogratulowała radnym i odczytała uchwałę Rady Miejskiej
w przedmiotowej sprawie.
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Więcborku
i określenia przedmiotu ich działania.
Przewodnicząca RM przypomniała, że projekt przedmiotowej uchwały radni otrzymali wraz
z materiałami na sesję. Załącznikiem do wykazu Komisji jest przedmiotowy zakres ich
działania. Celem wywołania tejże uchwały jest ścisłe określenie zagadnień, którymi dana
Komisja będzie się zajmowała tj. sprawami związanymi z ich specyfiką. Zasadnym dla
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sprawnej działalności Rady i Komisji wydaje się, aby zagadnienia rozpatrywane na
posiedzeniach Komisji, dotyczyły działów konkretnie im przypisanych.
Przewodnicząca wskazała również, że Komisja Rewizyjna RM oraz Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji są komisjami obligatoryjnymi, natomiast pozostałe proponowane komisje
to:
1. Komisja Budżetu i Finansów.
2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego
3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
oraz Komisja doraźna – Statutowa.
Uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 11 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady
Miejskiej w Więcborku.
Przewodnicząca RM wyjaśniła, że wyboru Przewodniczących poszczególnych Komisji
dokonujemy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Kandydat musi wyrazić
zgodę na kandydowanie
Wybór Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radna Beata Lida zgłosiła kandydaturę radnego Władysława Rembelskiego, który
według niej w poprzedniej kadencji dał się poznać, jako wybitny specjalista w dziedzinie
finansów. Radna przypomniała, że zgłoszony radny pełni funkcję Skarbnika Powiatu
Sępoleńskiego, co daje gwarancję solidności w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów RM w Więcborku.
Radny Wyraził zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
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Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Przewodnicząca RM pogratulowała radnemu
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Wybór Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i
Porządku Publicznego
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radny Jan Antczak zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Piłka, jako długoletniego
radnego, który już swego czasu piastował te funkcję oraz rolnika, któremu problematyka
poruszana na posiedzeniach tejże Komisji jest szczególnie bliska.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Przewodnicząca RM pogratulowała radnemu
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Wybór Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radny Andrzej Wenda Zgłosił kandydaturę radnej Beaty Kopta.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
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Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Przewodnicząca RM pogratulowała radnej
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Wybór Przewodniczącego Komisji doraźnej – Statutowej
Przewodnicząca RM poprosiła o zgłaszanie kandydatur
Radna Beata Kopta zgłosiła kandydaturę radnego Jana Antczak
Radny wyraził zgodę na kandydowanie
Więcej kandydatur nie głoszono. Przewodnicząca RM zamknęła listę i przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Przewodnicząca RM pogratulowała radnemu
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 12 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
Przewodnicząca RM odczytała uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych
Komisji Rady Miejskiej w Więcborku
W tym miejscu obrad Przewodnicząca RM ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach
w celu ukonstytuowania się składów Komisji /wpisania się radnych do prac
w poszczególnych komisjach RM/
Po przerwie obrady wznowiono
Ad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady
Miejskiej w Więcborku.
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Przewodnicząca RM odczytała składy osobowe poszczególnych Komisji wg deklaracji
złożonej przez poszczególnych radnych.
Do powyższego nie wniesiono uwag ani propozycji zmian, więc przystąpiono do głosowania.
Głosowanie odbyło się przy użyciu systemu elektronicznego oraz poprzez podniesienie
ręki.
Na sali 15 radnych
15 głosów „za”
0 głosów przeciw”
0 głosów „wstrzymujący się”
Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 13 do Protokołu i dostępne jest
na stronie BIP Gminy Więcbork.
W końcowej części obrad Przewodnicząca RM przekazała radnym informację dotyczące
konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od daty złożenia
ślubowania, informację o terminie kolejnej sesji zaplanowanej na dzień 28 listopada o godz.
13:00 oraz o tym, że o terminach prac komisji radni zostaną powiadomieni listownie.
Tym akcentem obrady zakończono
Przewodnicząca Rady Miejskiej słowami „zamykam obrady I sesji Rady Miejskiej
w Więcborku” zamknęła obrady.
Prot. I. Mrozek
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Więcborku
/-/ Anna Łańska

17

