
Protokol Nr 1/2014 
z Sesji Rady Gminy Zakrzewo 

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. godz. 11 0 0 

w Domu Kultury w Zakrzewie 

Liczba radnych -15 
Liczba obecnych -14 
Frekwencja -93,3% 
Nieobecni: p. Jacek Pakulski 
Porzadek obrad: 
l.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2.Slubowanie radnych. 
3. Przyjecie porzadku obrad. 
4. Wyb6r Przewodniczacego Rady. 
5. Przejecie przez Przewodniczacego Rady prowadzenia sesji od Radnego 

Seniora. 
6. Zakonczenie obrad. 

Ad.l. 
Otwarcia I sesji Rady Gminy dokonal Radny Senior Wiestaw Szczepanski. 
Stwierdzil, ze w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy 
ktorym Rada Gminy moze podejmowac uchwaly. 

Ad.2. 
Radny Senior Wieslaw Szczepanski odczytal tresc slubowania, najmlodszy 
Radny Artur Prominski wyczytywal kolejno Radnych, ktorzy wypowiadali 
slowo „slubuje/', lub „slubuj£ tak mi dopomoz Bog". 

Ad.3. 
Radny Kamil Serkowski zwrocil uwag§, ze zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu 
Gminy Zakrzewo, porzadek obrad powinien obejmowac sprawozdanie Wojta 
poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 
Radca prawny p. Anna Kaniewska wyjasnila, ze zgodnie z ustawâ  o 
samorzadzie gminy pierwsza^ sesj? zwoluj? Komisarz Wyborczy we Wloclawku 
ustalajac rowniez porzadek obrad. P. Radca zasugerowala, ze ten temat mozna 
wprowadzic na nastepna^ sesj?, na ktorej b^dzie skladal slubowanie Wojt. 
Radny Marcin Szopski zaproponowal, aby wprowadzic ten punkt na nastepna^ 
sesj?. 
Radny Tadeusz Lipowski zaproponowal, aby odtozyc sesj? na kilka dni. 
Radca Prawny. P. Anna Kaniewska wyjasnila, ze przerwa jest dopuszczalna, 
ale dalszej kontynuacji porzadku obrad w dniu dzisiejszym nie bedzie. 
Porzadek obrad bez wprowadzania zmian zostal poddany glosowaniu, 
za porzadkiem glosowalo 12 radnych, 2 bylo przeciwnych. 



Prowadzacy obrady zaproponowal na protokolanta ins. ds. obslugi rady Urszuly 
Skrzypirisky. 

Propozycja zostala przeglosowana 14 glosami. 

Ad.4.5. 
Radny Senior poprosil o zglaszanie kandydatow do Komisji Skrutacyjnej 
w celu przeprowadzenia wyborow Przewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo. 
Zostali zgloszeni nastypujacy Radni: 
Radna Bernadeta Stolcman zgloszona przez Radnego Slawomira 
Kazimierczaka, 
Radny Marcin Szopski zgloszony przez Radnego Andrzeja Wysikowskiego, 
Radny Adam Gralak zgloszony przez Radnego Tadeusza Lipowskiego. 
Zgloszeni kandydaci wyrazili zgody na uczestniczenie w Komisji. 
Nastypnie zostaly zgloszone kandydatury na Przewodniczacego Rady Gminy. 
Radny Kamil Serkowski zglosil kandydatury Radnego Slawomira 
Kazimierczaka, ktory wyrazil zgody, 
Radny Andrzej Wysikowski zglosil kandydatury Radnego Wieslawa 
Szczepanskiego, ktory rowniez wyrazil zgody. 
Radny Tadeusz Lipowski zglosil kandydatury Radnego Andrzeja 
Wasikowskiego, ktory nie wyrazil zgody. 
Radny Marcin Szopski zglosil kandydatury Radnego Tadeusza Lipowskiego, 
ktory nie wyrazil zgody, 
Radny Adam Gralak zglosil kandydatury Radnego Mariusza Kempary - rowniez 
nie wyrazil zgody. 
Przewodniczacy obrad zamknyl listy kandydatow na Przewodniczacego Rady 
Gminy. 
Za zamkniyciem listy glosowalo 14 radnych. 
Komisja ukonstytuowala siy, Przewodniczacy Komisji zostala radna Bernadeta 
Stolcman. 
Nastypnie Przewodniczacy obrad przeczytat projekt uchwaly Nr 1/1/2014 
w sprawie powolania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania 
w wyborach Przewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo, ktora zostala przyjyta 
14 glosami. 
Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej zapoznala z regulaminem glosowania 
wyboru radnego na Przewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo. 
Przewodniczacy obrad przystapil do czytania projektu uchwaly Nr 1/2/2014 
w sprawie przyjycia regulaminu glosowania wyboru radnego na 
Przewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo, ktory zostal przyjyty 14 glosami. 

Czlonkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali Radnym karty do glosowania. 
Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej kolejno wywolywala Radnych, ktorzy 
udajyc siy do kabiny dokonywali wyboru Przewodniczacego. 



Nastypnie Komisja przeliczyla glosy i Przewodniczaca odczytala Protokol 
z obliczenia glosow oddanych w glosowaniu w wyborach Przewodniczacego 
Rady Gminy Zakrzewo ( zal. nr 1). 
Z uwagi na to, ze zaden z kandydatow nie otrzymal bezwzglydnej wiekszosci 
glosow, Przewodniczacy Rady nie zostal wybrany. 

Radny Marcin Szopski zglosil wniosek, aby wprowadzic przerwy w Sesjy do 
czwartku tj. do 4 grudnia 2014r. do godz. 1000. 
Radny Adam Gralak zglosil wniosek o przerwy w sesji do poniedzialku tj. do 
8 grudnia 2014 r.. 
Radca prawny p. Anna Kaniewska wyjasnila, ze termin poniedzialku jest zbyt 
odlegly, moze siy zlozyc, ze bydzie trzeba zwolac II sesjy, na ktorej nowo 
wybrany Wojt bydzie skladal slubowanie. 
W zwiazku z tym Radny Adam Gralak wycofal swoj wniosek. 
Wniosek o odroczeniu sesji do czwartku tj. do 4.12.br. godz. 10 0 0 zostal 
przeglosowany 14 glosami. 
Obrady przerwane zostaly o godz. 12 . 

Wznowienie obrad - 4.12.2014 godz.10 0 0 . 

Radny Senior stwierdzil, ze na podstawie listy obecnosci w obradach udzial 
bierze 15 radnych. 
Nastypnie Radny Jacek Pakulski ( nieobecny w dniu 1 grudnia br.) zlozyl 
slubowanie. 

Komisja Skrutacyjna rozpoczyla przeprowadzenie II tury glosowania wyboru 
Przewodniczacego Rady Gminy. 
Zostaly rozdane karty do glosowania, nastypnie Przewodniczaca Komisji 
wywolywala kolejno Radnych, ktorzy udajac siy do kabiny dokonywali 
glosowania. 
Po przeliczeniu glosow Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej odczytala 
Protokol z obliczenia glosow oddanych w glosowaniu w wyborach 
Przewodniczajcego Rady Gminy Zakrzewo (zal. nr 2). 
Przewodniczacym Rady zostal wybrany Radny Wieslaw Szczepanski - Radny 
Senior. 
Radny Senior przeczytal projekt uchwaly Nr 1/3/2014 w sprawie wyboru 
Przewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo, ktora zostala podjyta 15 glosami. 

Radny Marcin Szopski zglosil wniosek o poszerzenie porzadku obrad o punkt 
wybor Wiceprzewodniczacego Rady Gminy. 
Wniosek zostal przyjyty 15 glosami. 
Zostali zgloszeni nastypujacy kandydaci: 
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Radny Kamil Serkowski zglosil kandydatury Radnego Slawomira 
Kazimierczaka, ktory wyrazil zgody. 
Radny Tadeusz Lipowski zglosil kandydatury Radnego Andrzeja 
Wajsikowskiego, ktory rowniez wyrazil zgody. 
Lista zostala zamkniyta 14 glosami, przy 1 wstrzymujacym. 
Przewodniczacy Rady zaproponowal, aby w celu przeprowadzenia wyboru 
Wiceprzewodniczacego zostal ten sam sklad Komisji Skrutacyjnej. 
Wniosek zostal zaakceptowany. 
Przewodniczacy Rady przeczytal projekt uchwaly Nr 1/4/2014 w sprawie 
powolania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania w wyborach 
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo, ktora zostala podjyta 15 
glosami. 

Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej zapytala radnych, czy przedstawic 
regulamin glosowania? 
Radni zdecydowali o nieczytaniu regulaminu. 
Przewodniczacy Rady przyst^pil do czytania projektu uchwaly Nr 1/5/2014 
w sprawie przyjycia Regulaminu glosowania wyboru radnego na 
Wiceprzewodniczacego rady Gminy Zakrzewo, ktora zostala przyjyta 15 
glosami. 

Komisja Skrutacyjna rozdala karty go glosowania, nastypnie jej 
Przewodniczaca wyczytywala kolejno Radnych, ktorzy udajac siy do kabiny 
dokonywali glosowania. 
Po przeliczeniu glosow Przewodniczaca Komisji Skrutacyjnej odczytala 
Protokol z obliczenia glosow oddanych w glosowaniu w wyborach 
Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Zakrzewo, ktorym zostal wybrany radny 
Andrzej Wysikowski. ( zal. nr 3). 
Przewodniczacy Rady Gminy przystaj>il do czytania projektu uchwaly 
Nr 1/6/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Gniny, ktora 
zostala przyjyta 15 glosami. 

Przewodniczacy Rady po wyczerpaniu porzadku obrad zamknal I Sesjy Rady 
Gminy. 

Ad.6. 


