
P r o t o k ó ł  Nr I/14

z pierwszej sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 1 grudnia 2014 r. 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1730. 

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.

W  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom  przewodniczył  radny  senior  pan  Czesław  Rogosz,  a  następnie 
wybrany przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Edward Joachimiak.
Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik 
nr 4.

Ad 1) Otwarcie obrad.
Pierwszą  sesję  Rady Miejskiej  Trzcianki,  działając  zgodnie  z  art.  20 ust.  2c 
ustawy  o  samorządzie  gminnym,  dziękując  za  powierzenie  tak  zaszczytnej 
funkcji, otworzył radny senior pan Czesław Rogosz witając:

1) pana Krzysztofa Czarneckiego, Burmistrza Trzcianki, 
2) panią Grażynę Zozulę, Zastępcę Burmistrza, 
3) panią Bożenę Niedzwiecką, Skarbnika Gminy,
4) panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę,
5) państwa Sołtysów i wszystkich uczestniczących w sesji. 

Ad  2) Wręczenie  przez  Przewodniczącego  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  
w Trzciance zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.  
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Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  pani  Aleksandra  Stasiłowicz 
wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie wręczyła zaświadczenie 
panu Krzysztofowi Czarneckiemu o wyborze na burmistrza. 
Przed wręczeniem zaświadczenia radnym odczytała jego treść.

Ad 3) Ślubowanie radnych. 

Radny  senior,  pan  Czesław  Rogosz  wyjaśnił  przebieg  ślubowania  radnego 
stwierdzając, że odczyta rotę ślubowania, a następnie wyczytani  kolejno radni, 
wypowiedzą słowo „ślubuję”. Do  ślubowania może być dodane zdanie: „Tak 
mi dopomóż Bóg”. 
Prosił wszystkich o powstanie i odczytał 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".
Następie przystąpiono do składania ślubowania. Ślubowanie kolejno złożyli: 
Pan  Wacław Bala, pan Zygmunt Ryszard Czarny,  pani Jadwiga Durejko, pan 
Adrian  Hałuszka,  pan  Aleksander  Jaworski,  pan  Krzysztof  Jaworski,  pan 
Edward Joachimiak, pan Wincenty Seweryn Kilian, pan Józef Łastowski, pan 
Mariusz  Łuczak,  pan Andrzej  Wojciech Moszyński,  pan Wiesław Natkaniec, 
pani  Magdalena  Opszańska,  pan  Witold  Zbigniew  Perski,  pan  Adam 
Prankiewicz, pan Czesław Jan Rogosz, pan Robert Szukajło, pan Piotr Tadeusz 
Starosta,  pan Tomasz  Michał  Tomczak,  pan Łukasz Michał  Walkowiak,  pan 
Ryszard Tadeusz Wilant. 
 
 Ad 4) Ślubowanie Burmistrza. 

Radny senior stwierdził, że zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym 
objęcie  obowiązków  przez  wójta   (burmistrza)  następuje  z  chwilą  złożenia 
wobec  rady  gminy  ślubowania.  Poprosił  pana  Krzysztofa  Czarneckiego  
o złożenie ślubowania.

Pan Krzysztof Czarnecki ślubował: „Obejmując urząd burmistrza 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”.
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Burmistrz  Trzcianki  K.  Czarnecki  podziękował  Przewodniczącej  Miejskiej 
Komisji  Wyborczej za wniesiony wkład i  trud  związany z pracą w Komisji 
Wyborczej. 

Ad 5) Sprawy regulaminowe:

Radny  senior  Czesław  Rogosz  stwierdził,  że  w  obradach  uczestniczy  
21 radnych,  co  przy  ustawowym składzie  21 radnych stanowi  quorum,  przy 
którym może  obradować i  podejmować  prawomocne  uchwały  Rada  Miejska 
Trzcianki.  Dodał,  że  dzisiejsza  sesja  została  zwołana,  zgodnie  z  ustawą  
o  samorządzie  gminnym  przez  Komisarza  Wyborczego  w  Pile,  który 
zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie przez Przewodniczącego  Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Trzciance zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.
3. Ślubowanie radnych.
4. Ślubowanie burmistrza. 
5. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad. 

6. Wybór Przewodniczącego Rady:
- zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
- wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady. 

 7. Zakończenie obrad. 

Ad 6) Wybór Przewodniczącego Rady.

Rozpoczynając  procedurę  wyboru  przewodniczącego  rady,  radny  Czesław 
Rogosz poprosił  panią Mecenas o poinformowanie radnych, jak wybierany jest 
przewodniczący  rady, w jakim głosowaniu i jaką ilość głosów musi uzyskać 
kandydat, aby wybór został dokonany. 

Pani S. Góralnik-Piechota wyjaśniła, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie 
gminnym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną 
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większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze składem naszej Rady bezwzględna większość 
głosów wynosi 11 osób za wyborem. 

Następnie  przewodniczący  obrad  poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  na 
przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki i ich przedstawienie. 

Radny  A.  Jaworski  zgłosił  kandydaturę  radnego  Edwarda  Joachimiaka  na 
przewodniczącego Rady dodając, że chyba z obecnych radnych jest  to radny 
najdłuższy stażem i zna sprawy samorządowe naszej gminy od podszewki. 

Radny  E.  Joachimiak  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  funkcji 
przewodniczącego Rady. 

Radny K. Jaworski zgłosił kandydaturę radnego Adriana Hałuszki uzasadniając, 
że jest to osoba, która postawą społeczną i cechami osobowościowymi wypełnia 
wszystkie  kwalifikację  jakie powinien posiadać przewodniczący rady.  Jest  to 
osoba doskonale zorganizowana, zarządzająca grupą ludzi i potrafi prowadzić 
rozmowy w sposób koncyliacyjny, jest osobą bezkonfliktową i swoje obowiązki 
będzie pełnić w taki sposób, aby zadowolić wszystkich radnych, a obrady były 
prowadzone  merytorycznie.  Pan  dr  Adrian  Hałuszka  swoją  pracą,  na  rzecz 
społeczeństwa,  pokazał,  że  jest  osobą  godną  zaufania  i  będzie  godnie  
i pożytkiem dla całego społeczeństwa pełnić funkcję przewodniczącego rady.  

Radny  A.  Hałuszka  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  funkcji 
przewodniczącego Rady. 

Innych  kandydatów nie  zgłoszono.  Radny  senior  stwierdził  zamknięcie  listy 
kandydatów.  Następnie  zaproponował  powołanie   trzyosobowej  Komisji 
Skrutacyjnej,  celem  przygotowania  kart  do  głosowania,  przeprowadzenia 
głosowania, obliczenia wyników i sporządzenie protokołu.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:
Radny W. Perski zgłosił radnego J. Łastowskiego i radnego A. Moszyńskiego. 
Radny M. Łuczak zgłosił radną J. Durejko. Wszyscy wyrazili zgodę na pracę  
w Komisji Skrutacyjnej. 
Pozostali  radni  nie  mieli  uwag.  Skład  Komisji  Skrutacyjnej  powołano  
w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
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Ogłoszono  10  minutową  przerwę  w  celu  ukonstytuowania  się  komisji  
i przygotowania kart do głosowania tajnego. 
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  pan  Józef  Łastowski  wyjaśnił  zasady 
głosowania i  przeprowadzono głosowanie. 
Po głosowaniu,  radny senior  ogłosił  15 minutową przerwę,  prosząc  Komisję 
Skrutacyjną o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania. 

Po przerwie wznowiono obrady, a  przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  Pan 
Józef  Łastowski  odczytał   protokół  z  wyborów  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  Trzcianki  stanowiący  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu, 
zgodnie z którym przewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki został wybrany 
radny Edward Joachimiak. 

Radny  senior  Czesław  Rogosz  odczytał  uchwałę  Nr  I/1/14  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 1 grudnia 2014 r.  w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzcianki, stwierdzając że uchwała została podjęta, jak w protokole
z głosowania tajnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Następnie  złożył  gratulacje  radnemu  wybranemu na  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej panu Edwardowi Joachimiakowi i przekazał mu dalsze prowadzenie 
obrad. 

Prowadzenie  obrad  przejął  radny  Edward  Joachimiak,  który  podziękował 
wszystkim za udział w głosowaniu, stwierdzając miedzy innymi, że głosy za  
i  przeciw  w  procesach  wyborczych  są  rzeczą  normalną.  Każdy  startujący  
w  wyborach  liczy  się  z  jednym  wynikiem  i  drugim.   Niemiej  wszyscy, 
niezależnie od oddanego głosu, cel mają jeden, pracę dla mieszkańców miasta 
i gminy Trzcianka. 
Przypomniał  zapisy  ustawowe  dot.  kompetencji  przewodniczącego  rady, 
stwierdzając, że przewodniczący ma dwie podstawowe kompetencje. Pierwsza 
to sprawne prowadzenie obrad rady, a druga techniczna organizacja pracy rady. 
Zobowiązał  się,  że  w swojej  pracy  skupi  się  wyłącznie  na  tych zadaniach.  
W imieniu wszystkich podziękował Miejskiej Komisji Wyborczej i wszystkim 
komisjom obwodowym, bo dzięki ich trudnej pracy cały proces wyborczy został 
przeprowadzony. 
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Wracając  do  prowadzenia  obrad,  Przewodniczący  Rady  przypomniał,  że 
zgodnie z wstępnymi ustaleniami, powinny być wprowadzone pewne zmiany  
w porządku obrad, w związku z tym udzielił głosu Burmistrzowi Trzcianki.

Burmistrz  Trzcianki  złożył  wniosek  o  dokonanie  zmiany  porządku  obrad 
poprzez  wprowadzenie  punktu  7.  Rozpatrzenie  projektów uchwał  i  podjęcie 
uchwał w sprawie:

a) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki,
b)  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki,
c)  wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki,
d) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 

Dotychczasowy punkt 7 otrzyma oznaczenie 8. 
Rozdany radnym przed sesją projekty uchwał w sprawie:

a) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki; projekt stanowi 
załącznik nr 7,

b)  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki;  projekt 
stanowi załącznik nr 8,

c)  wyboru  przewodniczących  komisji  stałych  Rady  Miejskiej  Trzcianki; 
projekt stanowi załącznik nr 9,

d) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki; 
projekt stanowi załącznik nr 10.

Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, że zmiany są konieczne w związku z napiętym 
planem pracy Rady do końca tego roku. Planowane jest uchwalenie budżetu na 
2015 r. do końca roku, dlatego istotne byłoby powołanie komisji, które powinny 
wyrazić swoje opinie, co do projektu budżetu na 2015 r. 
Burmistrz K. Czarnecki w swej wypowiedzi  przedstawił swoje plany pracy na 
kolejne  lata.  Na  wstępie  odczytał  pismo  Prezydenta  RP,  w  którym zawarto 
gratulacje  wyboru  na  stanowisko  burmistrza,  ale  również  wyrazy  szczerego 
uznania dla wybranych radnych. 
W dalszej części stwierdził, że niezależnie od poglądów, wszyscy razem muszą 
pracować  dla  dobra  naszej  lokalnej  społeczności.  Minione  półtora  roku 
pokazały,  że  taka  współpraca  jest  możliwa  i  chciałby  tę  współpracę 
kontynuować.  Miałaby  ona  polegać  na  zasadzie,  że  każdy  radny, 
przewodniczący  komisji  ma  dostęp  do  wszystkich  informacji,  dokumentów  
i miał wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji w głosowaniu. Przed radnymi 
okres  trudnej,  ciężkiej,  pracy tak,  aby z  programów 2015-2010 nasza  gmina 
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skorzystała jak najwięcej. Są to środki, które będą dostępne, ale należy ustalić 
co naszej gminie jest potrzebne w pierwszej kolejności.  W miarę możliwości 
finansowych  należy  określić  zdania  w  dwóch  ważnych  dokumentach.  Po 
zatwierdzeniu  budżetu na 2015 r.,  należy przyjąć dokument  zwany  Strategią 
Rozwoju Gminy Trzcianka, który wskaże kierunki rozwoju gminy. Kolejnym 
dokumentem,  jaki  należy  przyjąć,  jest  wieloletni  plan  inwestycyjny,  który 
wskaże w najbliższych latach kierunki rozwoju gminy. Jest to istotny dokument, 
w  którym  należy  zapisać  inwestycje,  które  należy  wykonać  w  pierwszej 
kolejności. 
Burmistrz dodał, że niezależnie od ukonstytuowania się Rady i Komisji zawsze 
jest gotowy współpracować, tak aby te najbliższe cztery lata wykorzystać dla 
dobra naszej gminy. 

Przewodniczący Rady podsumował, że zgodnie z propozycją Burmistrza należy 
zaproponować do porządku obrad punkt o treści:
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki,
b)  wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki,
c)  wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki,
d) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 

Wyznaczył  do  liczenia  głosów  w  głosowaniach  jawnych  panów  Łukasza 
Walkowiaka i Krzysztofa Jaworskiego określając również osoby, których głosy 
będą liczyć. 
Przypomniał,  że  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym,  rada  może 
wprowadzić  zmiany  w  porządku  obrad  bezwzględną  większością  głosów  
w głosowaniu jawnym. 
Radni nie mieli uwag. Przystąpiono do głosowania:

a) punkt  7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: 
wprowadzono w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0;

b) projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki został wprowadzony w punkcie 7a w głosowaniu: za 
21, przeciw 0, wstrzymujących 0;

c) projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki został wprowadzony w punkcie 7b w głosowaniu: za 
21, przeciw 0, wstrzymujących 0;
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d)  projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji  stałych 
Rady  Miejskiej  Trzcianki  został wprowadzony  w  punkcie  7c  
w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0;

e) projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady  Miejskiej  Trzcianki został wprowadzony  w  punkcie  7d  
w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0.

Innych  uwag  nie  było.  Przystąpiono  do  realizacji  wprowadzonych  punktów 
porządku obrad. 

Ad 7a) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.
Następnie poprosił  panią Mecenas o poinformowanie radnych, jak wybierany 
jest wiceprzewodniczący  rady, w jakim głosowaniu i jaką ilość głosów musi 
uzyskać kandydat, aby wybór został dokonany? 
Na  wniosek  radnego  W.  Perskiego,  Przewodniczący  Rady  ogłosił  10  minut 
przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7a. 
Pani  S.  Góralnik-Piechota  wyjaśniła,  zasady  głosowania  przy  wyborze 
wiceprzewodniczących stwierdzając,  że  są  one  takie  same  jak  przy  wyborze 
przewodniczącego  Rady,  którego,  zgodnie  z  art.  19  ustawy  o  samorządzie 
gminnym,  rada  gminy  wybiera  ze  swego  grona  bezwzględną  większością 
głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  ustawowego  składu  rady,
 w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący Rady zaproponował, jeżeli pani J. Durejko, pan J. Łastowski  
i pan A. Moszyński nie mają nic przeciwko,  aby oba głosowania dot.  wyboru 
wiceprzewodniczących  przeprowadziła  komisja  skrutacyjna  składająca  się  
z tych samych osób, które  przeprowadziły głosowanie tajne w sprawie wyboru 
przewodniczącego Rady. 
Radni nie mieli nic przeciwko. Pani J. Durejko, pan J. Łastowski i A. Moszyński 
wyrazili  zgodę  na  pracę  w  Komisji  Skrutacyjnej.  Powyższy  skład  przyjęto  
w głosowaniu: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Zgodnie  z  procedurą,  przystąpiono  do  zgłaszania  kandydatów  na 
wiceprzewodniczącego Rady. 
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Radna J. Durejko zgłosiła radnego M. Łuczaka na wiceprzewodniczącego Rady 
uzasadniając,  że  byłby  to  przedstawiciel  ich  klubu,  w  poprzedniej  kadencji 
pełnił  funkcję  wiceprzewodniczącego  Rady  i  reprezentowałby  w  prezydium 
stronę gminną-wiejską. 
Radny  M.  Łuczak  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady. 
Innych  kandydatów  nie  zgłoszono.  Ogłoszono  przerwę  5  minutową  w  celu 
przygotowania kart do głosowania tajnego. 

Po  przerwie, przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  pan  J.  Łastowski, 
przypomniał zasady głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie 
tajne  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki. 
Ogłoszono  10  minut  przerwy  na  czas  przeliczenia  głosów  i  sporządzenie 
protokołu  z  głosowania.  Po  przerwie  przewodniczący   Komisji  Skrutacyjnej 
odczytał protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. 
Protokół stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę Nr I/2/14 Rady Miejskiej Trzcianki  
z  dnia  1  grudnia  2014  r.   w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki  stwierdzając, że uchwała została  podjęta, jak w protokole 
z głosowania tajnego. Uchwała stanowi załącznik nr 12.

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Trzcianki  Mariusz  Łuczak  zasiadł  za 
stołem prezydialnym,  następnie  podziękował  wszystkim za  oddanie  głosów  
i zobowiązał się do pracy. 

Ad 7b) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

Następnie poprosił o  zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny Cz. Rogosz zgłosił kandydaturę radnego W. Perskiego uzasadniając, że 
radny  W.  Perski  był  wiceprzewodniczącym  Rady  poprzedniej  kadencji,  dał 
poznać się z jak najlepszej strony i jest to właściwa osoba na tę funkcję. 

Radny  W.  Perski  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  do  funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady. 
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Innych  kandydatów  nie  zgłoszono.  Ogłoszono  przerwę  5  minutową  w  celu 
przygotowania kart do głosowania tajnego przez Komisje Skrutacyjną powołaną 
wcześniej w składzie J. Łastowski, J. Durejko i A. Moszyński. 

Po  przerwie, przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  pan  J.  Łastowski 
przypomniał zasady głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie 
tajne  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki. 
Ogłoszono  10  minut  przerwy  na  czas  przeliczenia  głosów  i  sporządzenie 
protokołu  z  głosowania.  Po  przerwie  przewodniczący   Komisji  Skrutacyjnej 
odczytał protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. 
Protokół stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał  uchwałę Nr I/3/14 Rady Miejskiej Trzcianki  
z  dnia  1  grudnia  2014  r.   w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki  stwierdzając, że uchwała została  podjęta, jak w protokole 
z głosowania tajnego. Uchwała stanowi załącznik nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Witold Perski zasiadł za stołem 
prezydialnym,  następnie  podziękował  wszystkim za  oddanie  głosów za  jego 
kandydaturą, jak również podziękował tym, którzy głosowali przeciw, dlatego 
postara się udowodnić swoją pracę, że zasłużył na ten wybór. 

Przewodniczący Rady, na wniosek radnej J. Durejko, ogłosił 10 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 7c.

Ad 7c) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki. 
Następnie  stwierdził,  że  przewodniczący  komisji  wybierani  są  w głosowaniu 
jawnym spośród radnych. Prosił panią prawnik o wyjaśnienie zasad głosowania 
jawnego, na dwóch lub więcej kandydatów. 

Pani S. Góralnik-Piechota wyjaśniła, że zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 
gminnym, uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej  połowy ustawowego składu  rady,  w głosowaniu  jawnym,  chyba  że 
ustawa  stanowi  inaczej.  W  przypadku  wyboru  przewodniczących  komisji 
ustawa nie stanowi inaczej. 
Innych pytań nie było. 
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Przewodniczący  Rady  zaproponował  zgłaszanie  kandydatów  na 
przewodniczących  komisji  zgodnie  z  kolejnością  zapisów  w  §  1  projektu 
uchwały i zaraz po zgłoszeniu kandydatów przeprowadzać głosowania.

1) Wybór przewodniczącego/cej  Komisji Rewizyjnej.

Radny  A.  Hałuszka  zgłosił  kandydaturę  radnej  J.  Durejko  uzasadniając,  że 
biorąc  pod  uwagę  jej  szerokie  doświadczenia  samorządowe  obowiązki 
przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  będzie  wypełniała  w  sposób  rzetelny
 i uczciwy. Prosił o pozytywne głosowanie za tą kandydaturą. 

Radna  J.  Durejko wyraziła  zgodę kandydowania  na  przewodniczącą  Komisji 
Rewizyjnej. 

Innych  kandydatów  nie  zgłoszono.  Przystąpiono  do  głosowania.  Radni 
głosowali: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej 
została   radna  Jadwiga  Durejko  w  głosowaniu:  jednogłośnym.  Głosowało  
21 radnych. 

2)  Wybór przewodniczącego/cej  Komisji Gospodarczej.

Radny W. Perski wnioskował o 10 minut przerwy. Po przerwie przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczej. 

Radny  W.  Perski  zgłosił  kandydaturę  radnego  Tomasza  Tomczaka. 
Uzasadniając  stwierdził,  że  mieszkańcy  wyrazili  swoje  zaufanie  do  pana  
T. Tomczaka głosując na niego w wyborach i ma już doświadczenie, jako radny 
III kadencji. 

Radny. T. Tomczak wyraził zgodę kandydowania na przewodniczącego Komisji 
Gospodarczej.. 

Radny  Z.  Czarny  zgłosił  kandydaturę  Roberta  Szukajły.  Uzasadniając  swoją 
propozycję  stwierdził,  że  pan  R.  Szukajło  był  radnym  Rady  Miejskiej,  jak 
również był radnym Rady Powiatu, ponadto pracuje w dużym przedsiębiorstwie, 
dlatego temat gospodarki gminnej nie jest mu obcy. 
Radny R. Szukajło wyraził zgodę 
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Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Radny Cz. Rogosz prosił o wyjaśnienie, jak radni mają głosować, czy każdy ma 
jeden głos? 

Pani  S.  Góralnik-Piechota  potwierdziła,  że  głosowanie  przebiega  tak,  jak 
wyjaśnił Przewodniczący Rady, który stwierdził, że głosowanie jest jawne, dwa 
głosowania  osobno  na  każdego  kandydata,  natomiast  radny  każdy  ma  jeden 
głos.

Przewodniczący  Rady  podsumował,  że  każdy  ma  jeden  głos  na  dowolnego 
kandydata. 

Na kandydata T. Tomczaka głosowano: za 16, przeciw 0, wstrzymujących 4. 
W związku z wątpliwościami w głosowaniu nad drugim kandydatem przerwano 
wszczęte  głosowanie,  a  pani  S.  Góralnik-Piechota  wyjaśniła.,  że  głosujący, 
którzy w pierwszym głosowaniu się wstrzymali, bądź byli przeciwni w drugim 
głosowaniu mogą być za. 
Na kandydata R. Szukajło głosowano: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 7. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Gospodarczej 
został radny T. Tomczak. 

3)  Wybór przewodniczącego/cej  Środowiska i Rozwoju Wsi. 

Radny W. Perski zgłosił kandydaturę radnego W. Kiliana  uzasadniając, że ma 
wieloletnie  doświadczenie  w pracy  radnego,  zna  problemy  wsi,  gdyż z  tego 
środowiska pochodzi, jest gospodarzem. Będzie dobrym przedstawicielem wsi. 

Radny  W.  Kilian  wyraził  zgodę.  Innych  kandydatów  nie  zgłoszono. 
Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Na kandydata W. Kiliana głosowano: za 21, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że przewodniczącym  Komisji  Środowiska  
i Rozwoju Wsi został radny W. Kilian. 

4) Wybór przewodniczącego/cej  Spraw Społecznych.

Radny  K.  Jaworski  zgasił  kandydaturę  A.  Hałuszki  uzasadniając,  że   pan  
A.  Hałuszka  jest  jak  najbardziej  dobrym  kandydatem  do  Komisji  Spraw 
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Społecznych.  Jest  to  osoba  reprezentująca  liczne  organizacje  pozarządowe, 
pracująca  z  ludźmi,  poświęcająca  swój  wolny  czas  na  pracę  społeczną  dla 
społeczności  lokalnej,  dlatego,  zapewne bardzo rzetelnie  i  pracowicie  będzie 
wypełniać  swoje  zadania,  jako  przewodniczący  Komisji  Spraw Społecznych. 
Pan  dr  A.  Hałuszka  ma  wiele  przymiotów,  które  ułatwią  mu  tę  pracę,  
a mianowicie stoicki spokój, koncyliacyjność, umiejętność współpracy z ludźmi, 
pracy w grupie. 
Radny   A.  Hałuszka  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  na  przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych. 

Radny W. Perski zgłosił kandydaturę Cz. Rogosza uzasadniając, że był radnym, 
jak również wiceprzewodniczącym Rady, jest zaangażowany w prace społeczne 
i będzie rzetelnie, uczciwie i merytorycznie prowadził komisję. 
Radny   Cz.  Rogosz  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  na  przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Na kandydata A. Hałuszkę  głosowano: za 10, przeciw 0, wstrzymujących 11. 
Na kandydata Cz. Rogosza  głosowano: za 11, przeciw 0, wstrzymujących 8. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji  Spraw 
Społecznych został radny Cz. Rogosz. 

5) Wybór  przewodniczącego/cej   Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu, 
Turystyki i Promocji. 

Radny R. Szukajło zgłosił kandydaturę A. Prankiewicza uzasadniając, że jest to 
osoba  posiadająca  kompetencje  aby  posiedzenia  tej  komisji  prowadzić,  jest 
również  przygotowany  merytorycznie,  aby  Komisja  spełniała  swoje  zadania 
skutecznie, posiada szeroką wiedzę na temat działań operacyjnych zwianych  
z obszarem działań tej Komisji. Jest to osoba pogodna, co również ułatwi pracę. 

Radny A. Prankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa,  Sportu, Turystyki i Promocji. 
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Na kandydata A. Prankiewicza głosowano: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 1. 
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji został radny A. Prankiewicz.  
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Następnie  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru  przewodniczących 
komisji  stałych  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  podaniem  nazwisk  wybranych 
przewodniczących i poprosił o przyjęcie uchwały w formie głosowania jawnego. 
 
Uchwała  Nr  I/4/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wyboru 
przewodniczących komisji  stałych Rady Miejskiej  Trzcianki  została  podjęta  
w głosowaniu: za 20, przeciw 1, wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik 
nr 15. 

Ad  7d) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 
Następnie  ogłosił  przerwę  na  czas  określenia  się  przez  wszystkich  radnych  
w  jakiej  komisji  chcieliby  pracować  i  przygotowania  załącznika  do  
niniejszej  uchwały.  Dodał,  że  radni  mogą  pracować  maksymalnie  w  dwóch 
komisjach. 

Po ok. półgodzinnej przerwie wszyscy radni określili, w jakich komisjach chcą 
pracować  i  pracownik  biura  Rady  przygotował  uzupełniony  załącznik  do 
uchwały, który rozdano radnym – załącznik nr 16. 

Przed  przystąpieniem  do  głosowania,  Przewodniczący  Rady  poprosił  aby 
wszyscy radni sprawdzili, czy zapisy załącznika są zgodne z ich deklaracjami  
i czy nie mają uwag. 

Radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Rady  poddał  treść  załącznika  do 
projektu uchwały pod głosowanie zgodnie z wolą radnych w całości. 
Załącznik  do  projektu  uchwały  został  przyjęty  jednogłośnie.  Głosowało  
21  radnych.  Następnie  poddano  pod  głosowanie  uchwałę  wraz  z  przyjętym 
załącznikiem. 

Uchwała  Nr  I/5/14 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  ustalenia  składów 
osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  Trzcianki  została  podjęta 
jednogłośnie.  Głosowało  21  radnych.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  17 do 
niniejszego protokołu. 

Ad 8) Zakończenie obrad.
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W związku  z  wyczerpaniem porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Edward 
Joachimiak zamknął pierwszą sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

        Protokolant Przewodniczący obrad
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