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Protokół Nr II/2014
z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.
Do pkt 1.
Otwarcie.
Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Zuzanna Smoter o godz. 1530
otworzyła II sesję Rady Gminy.
Przewodniczący poinformowała, iż sesja zwołana została na wniosek wójta w trybie
określonym w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Do pkt 2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący rady oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15
radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Do pkt 3.
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący rady zaproponowała następujący porządek obrad sesji.
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych stałych komisji rady
gminy.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
Radni nie wnieśli uwag i propozycji zmian porządku obrad sesji.
Do pkt 4.
Dokonanie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
Przewodniczący rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego komisji
rewizyjnej.
Radny Mariusz Wojtkowiak zgłosił kandydaturę Piotra Charkiewicza.
Radny Piotr Charkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów radni nie zgłosili.
Przewodniczący rady poddała pod głosowanie kandydaturę Piotra Charkiewicza.
Po przegłosowaniu w obecności 15 radnych, rada jednogłośnie przyjęła powyższą
kandydaturę.
Przewodniczący rady gminy odczytała uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
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Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr II/3/2014 w
sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
Do pkt 5.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby i składów osobowych stałych komisji
rady gminy.
Przewodniczący rady – Przystąpimy teraz kolejno do ustalenia składów poszczególnych
komisji rady gminy.
W pierwszej kolejności rada ustaliła skład komisji rewizyjnej.
Przewodniczący rady poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej.
Komisja rewizyjna liczyć będzie 3 członków razem z przewodniczącym
Radni zgłosili następujących kandydatów do składu komisji rewizyjnej:
1. Bogdan Mularczyk– wyraża zgodę
2. Henryk Nowak
- wyraża zgodę
3. Zamojska Elżbieta – wyraża zgodę
Przewodniczący rady zadecydowała o przeprowadzeniu jawnego głosowania. Wybieramy
dwóch członków komisji rewizyjnej przez podniesienie ręki, poinformowała Przewodniczący.
Przewodniczący rady zapytała radnych kto jest za poszczególnymi kandydatami.
Kandydaci w głosowaniu jawnym otrzymali następujące ilości głosów:
Bogdan Mularczyk - 9
Henryk Nowak
-6
Elżbieta Zamojska - 9
W związku z powyższym w skład komisji rewizyjnej weszli radni Bogdan Mularczyk i
Elżbieta Zamojska.
Przewodniczący rady odczytała uchwałę w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarczej
Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr II/4/2014 w
sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący poprosiła o zgłaszanie swojego akcesu do pracy w komisji
gospodarczej. Przewodniczący zaproponowała aby komisja gospodarcza liczyła 8 osób.
Radni bez uwag przyjęli propozycję przewodniczącego rady.
Do pracy w komisji gospodarczej zgłosili się następujący radni:
1. Mariusz Czarnecki
2. Piotr Charkiewicz
3. Wiesław Kot
4. Agnieszka Pilarczyk
5. Wojciech Błaszczuk
6. Katarzyna Grochowska
7. Mariusz Wojtkowiak
8. Andrzej Solecki
9. Elżbieta Zamojska
W związku z tym, że do pracy w komisji gospodarczej zgłosiło się 9 radnych a rada ustaliła,
że komisja liczy 8 osób zaproponowano aby na kartkach wypisać nazwiska 9 radnych, którzy
zgłosili swój akces w pracy komisji gospodarczej i cała rada zagłosuje poprzez wykreślenie
jednego nazwiska.
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Przewodniczący rady ogłosiła krótką przerwę na przygotowanie kartek i podliczenie
wyników przez komisję skrutacyjną wybraną na I sesji.
Po przerwie obrady zostały wznowione.
W związku z tym, że radna Katarzyna Grochowska uzyskała 8 skreśleń nie weszła w skład
komisji gospodarczej.
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji
Gospodarczej Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych, przy 11 głosach „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących
się”podjęła uchwałę nr II/5/2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarczej Rady
Gminy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Pozostali radni zgłosili swój udział w pracy komisji społecznej, która liczy 7 osób:
1. Mariusz Głowacki
2. Kazimierz Marchlewski
3. Bogdan Mularczyk
4. Henryk Nowak
5. Zuzanna Smoter
6. Antoni Tymicki
7. Katarzyna Grochowska
Przewodniczący rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji
Społecznej Rady Gminy.
Rada Gminy w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/6/2014 w sprawie
ustalenia składu Komisji Społecznej Rady Gminy, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący rady ogłosiła przerwę aby komisje gospodarcza i społeczna dokonały
wyboru przewodniczących komisji.
Członkowie komisji społecznej na przewodniczącego wybrali radnego Kazimierza
Marchlewskiego.
W związku z tym, iż na przewodniczącego komisji gospodarczej zgłosiło się dwóch członków
komisji t.j. Mariusz Wojtkowiak i Wiesław Kot i w głosowaniu jawnym komisja nie dokonała
wyboru przewodniczącego (kandydaci po trzykrotnym głosowaniu otrzymali równą ilość
głosów 4 do 4) zaproponowano aby cała rada głosowała, celem dokonania wyboru
przewodniczącego komisji gospodarczej.
Radny Wiesław Kot zapytał sekretarza gminy czy jest to forma prawnie prawidłowa.
Sekretarz gminy Janusz Wysocki wyjaśnił, że jeżeli rada wyrazi zgodę to tak, jeżeli nie to
są różne inne rozwiązania np. zmiana składu komisji o jednego członka w górę lub w dół. To
określa rada. Są różne sposoby rozwiązania tego problemu jeżeli cały czas mamy równą ilość
głosów a komisja niestety musi się ukonstytuować.
Przewodniczący rady zapytała czy rada wyraża zgodę żeby podjąć decyzję kto ma zostać
przewodniczącym komisji gospodarczej.
Rada po przegłosowaniu większością głosów - 9 „za” i 6 „wstrzymujących się” wyraziła
zgodę na podjęcie decyzji o przeprowadzeniu głosowania w celu wyboru przewodniczącego
komisji gospodarczej.
Przewodniczący rady poddała następujące kandydatury pod głosowanie jawne:
Wiesław Kot - uzyskał 6 głosów
Mariusz Wojtkowiak – uzyskał 9 głosów
W związku z tym, iż radny Mariusz Wojtkowiak uzyskał większą ilość głosów wybrany
został przewodniczącym komisji gospodarczej.
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Do pkt 7.
Wolne wnioski .
Wójt poprosił, radnych żeby jak najszybciej ustalić terminy komisji, gdyż należy zacząć
pracować nad budżetem.
Radny Antoni Tymicki zaproponował aby posiedzenia komisji odbywały się wspólnie,
natomiast radny Bogdan Mularczyk aby komisje spotykały się od godz. 1400 żeby
poprawiało to dostępność pracowników Urzędu do dyspozycji komisji i aby posiedzenia
wspólne odbywały się w sali Urzędu Gminy.
Radny Henryk Nowak zaproponował aby dwie lub trzy sesje zrobić wyjazdowe w terenie w
świetlicach sołeckich.
Radny Mariusz Wojtkowiak podziękował pracownikom Urzędu Gminy a zwłaszcza
wójtowi za ten rok i inne lata, za współpracę w związku ze sportem. Mamy największe
osiągnięcia w unihokeju, stwierdził radny – III drużyna w województwie pomorskim a to
dzięki panu wójtowi, dzięki udostępnieniu transportu za co oficjalnie dziękuję.
Do pkt 7.
Zakończenie sesji.
W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany, przewodniczący rady
Zuzanna Smoter o godz.1600 zamknęła II sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zuzanna Smoter

