
P r o t o k ó ł  Nr I/18

z pierwszej sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 22 listopada 2018 r. 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1300, a zakończyła o godz. 1735. 

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1 (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile 
z 5.11.2018 r.  wraz z postanowieniem Nr 352/2018 Komisarza Wyborczego  
w Pile II  z 5.11.2018 r.  w sprawie zwołania sesji  Rady Miejskiej  Trzcianki  
w  celu  złożenia  ślubowania  radnych  i  burmistrza  wybranych  w  wyborach 
przeprowadzonych w dniu 21.10.2018 r. i w dniu 4.11.2018 r.).

W  sesji  uczestniczyło  20  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. 
Obradom  przewodniczył  radny  senior  pan  Czesław  Rogosz,  a  następnie 
wybrany przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Adrian Hałuszka.
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 ważnej funkcji, 
otworzył radny senior pan Czesław Rogosz informując, że otrzymał pismo pana 
Krzysztofa Czarneckiego, w którym powiadamia, że z przyczyn osobistych nie 
będzie uczestniczył w sesji. Pismo z 22.11.2018 r. stanowi załącznik nr 5. 

Radny senior przywitał:
1) radnych Rady Miejskiej Trzcianki,
2) panią Grażynę Zozulę, Zastępcę Burmistrza Trzcianki,
3) panią Joannę Zieńko, Skarbnika Gminy,
3) panią Stefanię Góralnik-Piechotę, radcę prawnego,
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4) państwa sołtysów i wszystkich uczestniczących w sesji. 
Ad 2) Ślubowanie radnych. 

Radny  senior,  pan  Czesław  Rogosz  wyjaśnił  przebieg  ślubowania  radnych 
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 Zygmunt Ryszard Czarny, pan Marek Krzysztof Dąbrowski, pani Jadwiga 
Durejko, pani Aneta Flis, pan Adrian Hałuszka, pan Edward Joachimiak, pani 
Janina Kamińska, pan Wincenty Seweryn Kilian, pan Marek Kupś, pan Mariusz 
Łuczak, pan Robert Matkowski, pan Wiesław Natkaniec, pan Witold Zbigniew 
Perski, pan Adam Prankiewicz, pan Czesław Jan Rogosz, pan Tomasz Michał 
Tomczak, pan Łukasz Michał Walkowiak, pan Marcin Andrzej Walkowiak, pan 
Ryszard Tadeusz Wilant.
W związku z tym, że radny senior nie wyczytał radnego Wojciecha Magdziarza 
ponownie odczytał rotę ślubowania i radny W. Magdziarz złożył ślubowanie. 
 
 Ad 3) Ślubowanie Burmistrza. 

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

Pan  Krzysztof  Wojciech  Jaworski  złożył  ślubowanie  wypowiadając  rotę 
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.”.

W imieniu sołtysów pan I. Mazurek, sołtys Runowa, pogratulował burmistrzowi 
Trzcianki. 
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Burmistrz Trzcianki K. Jaworski podziękował przede wszystkim osobom, które 
mu  zaufały  i  powierzyły  rolę  nowego  burmistrza  Trzcianki,  zapewniając 
pozostałych,  że  będzie  burmistrzem wszystkich.  Wyraził  nadzieję  na szeroką 
współpracę z radnymi obecnej kadencji, którym pogratulował objęcie mandatu 
radnego,  wierząc  głęboko,  że  będą  mieli  niejednokrotnie  wspólny  punkt 
widzenia i na bazie merytorycznych dyskusji, będą wypracowywać rozwiązania 
korzystne dla naszej, lokalnej społeczności. Dodał, że liczy na mieszkańców, na 
wspólne działania i realizowanie pomysłów, nie tylko zarządzających gminą, ale 
również  mieszkańców.  Jego  zdaniem,  rodząca  się  społeczność  obywatelska  
w Trzciance jest początkiem czegoś nowego. Kolejne pięć, a może dziesięć lat, 
będą owocowały w różnego typu inicjatywy, współpracę i dobre pomysły, aby 
nasza gmina mogła rozwijać się pozytywnie i przyjaźnie. 
Zwracając  się  do  osób,  które  tworzą  samorząd,  do  pracujących  urzędników 
stwierdził,  że  liczy  na  ich  doświadczenie,  wiedzę,  którą  posiadają  i  jest 
przekonany  o  możliwościach  współdecydowania  w  sprawach  naszej  gminy. 
Natomiast  będzie  chciał  podzielić  się  decyzyjnością  i  ma  nadzieję,  że  taka 
współpraca będzie nawiązana. 
Kończąc podziękował wszystkim i deklarował, że chce działać na rzecz naszej 
gminy  i  liczy  na  znalezienie  partnerów,  do  tej  działalności,  we  wszystkich 
mieszkańcach naszej gminy. 

Ad 4) Sprawy regulaminowe:
Radny  senior  Czesław  Rogosz  stwierdził,  że  w  obradach  uczestniczy  
20 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. Ślubowanie radnych.
3. Ślubowanie burmistrza. 
4. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie quorum,
- przedstawienie porządku obrad. 



4

5. 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. 

6. Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady:
- zgłaszanie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących 

Rady,
- wybór  komisji  skrutacyjnej  dla  przeprowadzenia  wyboru  Wiceprzewod-

niczącego/Wiceprzewodniczących Rady,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie  uchwały  stwierdzającej  wybór  Wiceprzewodniczącego/

Wiceprzewodniczących Rady.
 7. Zakończenie obrad. 

Prowadzący obrady zwrócił się z pytaniem o ewentualne uwagi albo propozycje 
zmian porządku obrad zaproponowanego przez Komisarza Wyborczego w Pile 
II.   

Burmistrz  Trzcianki  K.  Jaworski  wniósł  o  wprowadzenie  do porządku obrad 
projektów uchwał w sprawie:
1) powołania komisji stałej Rady Miejskiej Trzcianki;
2) wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki;
3) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki; 
4) wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki do dokonywania 

czynności  dotyczących  podróży  służbowych  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki;

5) wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki.

Przystąpiono do głosowania zgłoszonych poprawek do porządku obrad:

1) projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  komisji  stałej  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  został  wprowadzony  do  porządku  obrad  w  punkcie  
7 w głosowaniu:  za  20,  przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Projekt  uchwały 
stanowi załącznik nr 6. Wydruk z głosowania – załącznik nr 7.
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2) projekt uchwały sprawie w wyboru przewodniczących komisji stałych Rady 
Miejskiej  Trzcianki,  został  wprowadzony do porządku obrad w punkcie  
8 w głosowaniu:  za  20,  przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Projekt  uchwały 
stanowi załącznik nr 8. Wydruk z głosowania – załącznik nr 9.

3) projekt  uchwały sprawie w  ustalenia  składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej Trzcianki został wprowadzony do porządku obrad w punkcie 
9 w głosowaniu:  za  20,  przeciw 0,  wstrzymujących 0.  Projekt  uchwały 
stanowi załącznik nr 10. Wydruk z głosowania – załącznik nr 11.

4) projekt uchwały sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki  do  dokonywania  czynności  dotyczących  podróży  służbowych 
przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  został  wprowadzony  do 
porządku  obrad  w  punkcie  10  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 
wstrzymujących  1.  Wydruk  z  głosowania  –  załącznik  nr  12.  Projekt 
uchwały stanowi załącznik nr 13.

5) projekt  uchwały  sprawie wynagrodzenia  Burmistrza  Trzcianki został 
wprowadzony  do  porządku  obrad  w  punkcie  11  w  głosowaniu:  za  19, 
przeciw 1, wstrzymujących 0.  Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 15.

Ad 6) Wybór Przewodniczącego Rady.

Rozpoczynając  procedurę  wyboru  przewodniczącego  rady,  radny  Czesław 
Rogosz poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki. 

Radna J. Kamińska zgłosiła kandydaturę radnego A. Hałuszki uzasadniając, że 
jest to społecznik działający na terenie naszej gminy, posiadający umiejętności 
kierowania grupą.
Radny A. Hałuszka wyraził zgodę na kandydowanie do funkcji przewodniczące-
go Rady. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Radny  senior  zaproponował  powołanie  trzyosobowej  Komisji  Skrutacyjnej,  
w  celu  przygotowania  kart  do  głosowania,  przeprowadzenia  głosowania, 
obliczenia wyników i sporządzenie protokołu.
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Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:
Radny Z. Czarny zgłosił radnego W. Natkańca.   
Radny W. Perski zgłosił radną J. Durejko. 
Radny A. Prankiewicz zgłosił radnego Ł. Walkowiaka. 
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
Pozostali  radni  nie  mieli  uwag.  Skład  Komisji  Skrutacyjnej  powołano  
w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – 
załącznik nr 16.

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  Łukasz  Walkowiak  wyjaśnił  zasady 
głosowania, rozdano karty do głosowania i przeprowadzono głosowanie tajne.

Po głosowaniu,  radny senior  ogłosił  10  minutową przerwę,  prosząc  Komisję 
Skrutacyjną o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania. 
Po przerwie wznowiono obrady, a przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny 
Ł. Walkowiak odczytał protokół z wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej 
Trzcianki,  stanowiący  załącznik  nr  16 do  niniejszego  protokołu,  zgodnie  
z  którym przewodniczącym Rady  Miejskiej  Trzcianki  został  wybrany  radny 
Adrian Hałuszka. 

Radny  senior  Czesław  Rogosz  odczytał  uchwałę  Nr  I/1/18  Rady  Miejskiej 
Trzcianki z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 
Miejskiej Trzcianki, stwierdzając że uchwała została podjęta, jak w protokole
z głosowania tajnego. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
Następnie  złożył  gratulacje  radnemu  wybranemu na  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej panu Adrianowi Hałuszce i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad. 

Przejmując  prowadzenie  obrad,  przewodniczący  Rady  Adrian  Hałuszka 
podziękował  wszystkim  za  udział  w  głosowaniu,  za  udzielone  zaufanie, 
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wyrażając  nadzieję,  że  ta  Rada  będzie  Radą  współpracy,  kooperacji,  aby  
w Trzciance żyło się dobrze. Podkreślił, że chciałby, aby Rada pytała naszych 
mieszkańców, czego oczekują, aby w mieście i na wsi było dobrze, aby cała 
gmina funkcjonowała jak najlepiej. Dodał, że wierzy, iż to się uda i również uda 
się wypracowywać dobre stanowiska i mieszkańcy będą zadowoleni z pracy tej 
Rady. Przystąpił do realizacji ustalonego porządku obrad. 

 
Ad 5) Wybór Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczących Rady.
Zgodnie  z  procedurą,  przystąpiono  do  zgłaszania  kandydatów  na 
wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny E. Joachimiak zgłosił  radnego Z. Czarnego na wiceprzewodniczącego 
Rady uzasadniając, że jest to osoba jemu znana od wielu lat, jak również jego 
droga  zawodowa,  polityczna  i  społeczna.  Jest  popierany  przez  sporą  liczbę 
mieszkańców,  wielokrotnie  nagradzany  i  wyróżniany.  W  samorządzie  jest 
radnym kilku kadencji. 

Radny  W.  Magdziarz  zgłosił  kandydaturę  radnego  M.  Dąbrowskiego  na 
wiceprzewodniczącego  Rady  uzasadniając,  że  również  jest  to  były 
samorządowiec,  znany  w  mieście  i  poza,  kontaktowy.  Ponadto  znany  ze 
sprawności  w  działaniach  w dziedzinach  gospodarczych,  co  może  przynieść 
wszystkim korzyści. 

Radna  A.  Flis  zgłosiła  kandydaturę  radnej  J.  Kamińskiej,  która  pochodzi  
z  terenów  wiejskich,  była  nauczycielka,  działaczka  w  swoim  środowisku  
i doskonale poradzi sobie z tą funkcją. 

Radny M. Łuczak zgłosił kandydaturę A. Flis stwierdzając, że pokazała się jako 
dobry sołtys, aktywna w środowisku wiejskim i działaczka społeczna.

Innych kandydatów nie zgłoszono.
Na pytanie Przewodniczącego Rady dot. wyrażenia zgody na kandydowanie do 
funkcji wiceprzewodniczącego Rady zgłoszeni kolejno odpowiedzieli:
Radny Z. Czarny podziękował zgłaszającemu jego kandydaturę, ale nie wyraził 
zgody. 
Radny M. Dąbrowski wyraził zgodę.
Radna J. Kamińska wyraziła zgodę.
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Radna A. Flis podziękowała, ale nie wyraziła zgody. 

Przewodniczący Rady 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? 
 
Pani  S.  Góralnik-Piechota  wyjaśniła,  że  rada  gminy  wybiera  wice-
przewodniczącego  ze  swego  grona  bezwzględną  większością  głosów  
w  obecności,  co  najmniej  połowy  ustawowego  składu  rady,  w  głosowaniu 
tajnym.  Dodała,  że  w  tym  momencie  radni  będą  wybierali  jednego  wice-
przewodniczącego.  Dla  porządku  prawnego  głosowania  na  wice-
przewodniczącego są przeprowadzane osobno. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował,  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,  członkowie  Komisji  Skrutacyjnej,  nie  mieli  nic  przeciwko,  wyrazili 
zgodę. 
Ogłoszono przerwę 5 minutową w celu przygotowania kart do głosowania 
tajnego.

Po  przerwie, przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Ł.  Walkowiak 
przypomniał zasady głosowania. Wyjaśnił, że radny ma jeden głos zataczając 
obwódką jeden z wariantów za, przeciw, wstrzymałem. 

Pani S. Góralnik-Piechota uzupełniła, że przy kandydacie, którego radni chcą 
wybrać zataczają obwódką swój głos. 

Radny M. Kupś zgłosił  wniosek formalny o unieważnienie  kart.  Głosowanie 
powinno być na każdego wiceprzewodniczącego osobno.  Kolejno głosować na 
osobę zgłoszoną na pierwszego wiceprzewodniczącego i na drugiego. 

Pani  S.  Góralnik-Piechota  wyjaśniła,  że  radni  dokonują  wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki. Zgłoszono dwie kandydatury 
i spośród tych dwóch kandydatów jest wybierany jeden wiceprzewodniczący,  
w  tym  głosowaniu.  Za  moment  odbędzie  się  drugie  głosowanie  w  sprawie 
wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki.  Jeżeli  kandydat  
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w tym głosowaniu  nie  zostanie  wybrany,  może  być  zgłoszony  do  wyboru  
w kolejnym głosowaniu. 

Radny M. Kupś złożył wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Radna J. Durejko stwierdziła, że trwa głosowanie i nie widzi żadnych przeszkód 
prawnych, jeżeli chodzi o to głosowanie. Na wiceprzewodniczącego zgłoszono 
dwie  kandydatury  i  te  osoby  się  zgodziły.  Głosowanie  jest  nad  tymi 
kandydaturami. 

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  formalny  radnego  
M. Kupsia o ogłoszenie 5 minut przerwy. Radni głosowali: za 14, przeciw 6, 
wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 18. 

Ogłoszono 5 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 6.

Radny M. Kupś złożył wniosek o unieważnienie poprzedniego wniosku, gdyż na 
skutek  braku  odpowiedniego  komentarza  omyłkowo  zgłoszono  radnych. 
Dotyczy  wniosku  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej 
Trzcianki. 

Radca prawny wtrącił,  że  nie było takiego wniosku,  dlatego radny M. Kupś 
wyjaśnił,  że był wniosek o zgłaszanie  kandydatów na wiceprzewodniczącego 
Rady i złożył wniosek formalny o unieważnienie tego wniosku. 

Pani S. Góralnik-Piechota wyjaśniła, że nie był to wniosek, ale wybory i radni 
zgłaszali  kandydatów,  dlatego należy  rozumieć  wniosek radnego M.  Kupsia, 
jako wniosek o unieważnienie zgłoszonych kandydatur.

Radny  M.  Kupś  potwierdził,  że  chodzi  o  unieważnienie  zgłoszonych 
kandydatur,  co  było  wynikiem  błędnej  interpretacji  przez  radnych  treści 
wniosku  dot. zgłaszania kandydatur. Radni powinni oddzielnie głosować nad 
jednym  i  drugim  wiceprzewodniczącym  Radn.  Natomiast  na  skutek 
niezrozumienia, omyłkowo zgłoszono na funkcję wiceprzewodniczącego dwie 
kandydatury.  Radni  chcieliby  naprawić  błąd  składając  wniosek  formalny  
o  unieważnienie  zgłoszonych  kandydatur  i  następnie  ponownie  podejść  do 
procedowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady. 
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Radny  W.  Perski  zgłosił  wniosek  formalny  o  wycofanie  dwóch  projektów 
uchwał  w sprawie  wyboru wiceprzewodniczących  Rady  Miejskiej  Trzcianki. 
Wybrano już przewodniczącego, więc nie ma przeszkód, co do zwołania sesji  
i na kolejnej sesji będą wybrani wiceprzewodniczący. Prosił o przegłosowanie 
wniosku formalnego. 

Pani S. Góralni-Piechota zinterpretowała wniosek radnego M. Kupsia, że radni 
zgłosili dwóch kandydatów do dwóch odrębnych uchwał, że radni chcą wycofać 
te  zgłoszenia  i  ponownie  zgłosić  kandydatów na  jednego,  a  potem drugiego 
wiceprzewodniczącego.

Radny M. Kupś potwierdził ten tok myślenia. 

Pani S. Góralni-Piechota, odpowiadając na wniosek M. Kupsia, stwierdziła, że 
taka  możliwość  istnieje,  natomiast  odpowiadając  na  wniosek  radnego  
W.  Perskiego  wyjaśniła,  że  nie  może  być  głosowany,  ponieważ  w  świetle 
zapisów ustawy  i  zaproponowanego  przez  Komisarza  Wyborczego  porządku 
obrad,  jest  on  obowiązujący.  Rada  mogła  go  nie  rozszerzać,  ale  wniosek 
radnego jest niedopuszczalny. 

Radna J. Durejko stwierdziła, że nie rozumie nad czym jest dyskusja. Są dwie 
kandydatury i należy głosować. Kandydat, który odpadnie zostanie zgłoszony  
w kolejnym głosowaniu. 

Przewodniczący Rady A. Hałuszka poddał pod głosowanie wniosek formalny 
dot.  wycofania  zgłoszonych  kandydatur  na  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej  Trzcianki.  Wniosek  przyjęto  w  głosowaniu:  za  11,  przeciw  7, 
wstrzymujących 2. Wydruk z głosowania – załącznik nr 19. 

Zebrano  karty  do  głosowania,  które  wydano  wcześniej  i  przystąpiono  do 
zgłaszania kandydatów na jednego wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny  W.  Magdziarz  zgłosił  ponownie  kandydaturę  Marka  Dąbrowskiego, 
który ponownie wyraził zgodę na kandydowanie. 

Ogłoszono  przerwę  5  minutową  w  celu  przygotowania  kart  do  głosowania 
tajnego.

Po  przerwie, przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Ł.  Walkowiak 
przypomniał zasady głosowania. Wyjaśnił, że radny ma jeden głos zataczając 
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obwódką  jeden  z  wariantów  za,  przeciw,  wstrzymałem  się.  Przypomniał  
o możliwości tajnego głosowania za przesłoną ustawioną w rogu sali sesyjnej. 

Ogłoszono  5  minut  przerwy  na  czas  przeliczenia  głosów  i  sporządzenie 
protokołu z głosowania. 

Po  przerwie  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  radny  Ł.  Walkowiak 
odczytał protokół z wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, 
zgodnie z którym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki został radny 
Marek Dąbrowski. Protokół stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/18 Rady Miejskiej Trzcianki  
z  dnia  1  grudnia  2018  r.  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki stwierdzając, że uchwała została podjęta, jak w protokole  
z głosowania tajnego. Uchwała stanowi załącznik nr 21.

Ad 6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

Następnie poprosił o zgłoszenia kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady. 

Radny M. Kupś zgłosił kandydaturę radnej Janiny Kamińskiej.

Radna  J.  Kamińska  wyraziła  zgodę  na  kandydowanie  do  funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady. 

Innych  kandydatów  nie  zgłoszono.  Ogłoszono  przerwę  5  minutową  w  celu 
przygotowania kart do głosowania tajnego przez Komisje Skrutacyjną.  

Po  przerwie, przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  pan  Ł.  Walkowiak 
przypomniał zasady głosowania. Następnie Komisja przeprowadziła głosowanie 
tajne  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki. 
Ogłoszono  5  minut  przerwy  na  czas  przeliczenia  głosów  i  sporządzenie 
protokołu z głosowania. 

Po  przerwie  przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  Ł.  Walkowiak  odczytał 
protokół z wyborów wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, zgodnie 
z którym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Trzcianki została radna Janina 
Kamińska. Protokół stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/3/18 Rady Miejskiej Trzcianki  
z  dnia  22  listopada  2018 r.  w  sprawie  wyboru  wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej Trzcianki stwierdzając, że uchwała została podjęta, jak w protokole  
z głosowania tajnego. Uchwała stanowi załącznik nr 23.
 
Ad  8) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
powołania komisji stałej Rady Miejskiej Trzcianki. Odczytał projekt uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 
Radni nie mieli uwag. Projekt uchwały poddano pod glosowanie. 

Uchwała  Nr  I/4/18 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w sprawie  powołania  komisji 
stałej Rady Miejskiej Trzcianki została podjęta w głosowaniu: za 20, przeciw 0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 24. Wydruk z głosowania – 
załącznik nr 25.

Ad 9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Trzcianki. 

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 M. Kupś zgłaszając swojego kandydata stwierdził,  że jest  to komisja, 
która w sposób szczególny ocenia burmistrza i podległych jednostek i dlatego 
przewodniczącym  tej  komisji  powinna  być  osoba,  która  posiada  duże 
doświadczenie  zawodowe  i  życiowe,  zna  bieżące  sprawy  gminy,  
a w szczególności działania miejscowego samorządu. Osoba, która kieruje taką 
komisją powinna posiadać kompetencje zawodowe i społeczne oraz szereg zalet 
uprawniających do pełnienie tej funkcji. 
Radny M. Kupś zgłosił Roberta Matkowskiego, który zdaniem zgłaszającego, 
posiada te wszystkie kompetencje. 

Radny  w.  Perski  zgłosił  kandydaturę  radnej  J.  Durejko uzasadniając,  że  jest 
doświadczoną  radną  w  pełnieniu  tej  funkcji.  W  ostatniej  kadencji  bardzo 
kompetentnie  wykonywała swoje  zadania  w komisji  rewizyjnej.  Ponadto jest 
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taka  zasada,  że  komisja  rewizyjna,  która  kontroluje  działalność  burmistrza, 
przyznawana jest opozycji. Radna J, Durejko byłaby odpowiednia osobą. 

Radna J. Durejko oraz radny R. Matkowski wyrazili zgodę kandydowania na 
przewodniczącą i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 
Przystąpiono do głosowania. 
Głosowanie nad kandydaturą R. Matkowskiego wyglądało następująco: za 11, 
przeciw 7, wstrzymujących 2. Wydruk z głosowania – załącznik nr 26. 
Nie głosowano nad kandydaturą radnej J. Durejko. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji  Rewizyjnej 
został radny Robert Matkowski.

Radny  R.  Matkowski  podziękował  za  to  wyróżnienie  i  wyraził  nadzieję,  że 
podoła powierzonym obowiązkom. 

2)  Wybór przewodniczącego/cej  Komisji Gospodarczej.

Radny  R.  Matkowski  zgłosił  kandydaturę  radnego  M.  Kupsia  uzasadniając 
stwierdził, że pięć razy był radnym, trzykrotnie wybierany na burmistrza. Ma 
duże doświadczenie,  znajomość spraw ekonomicznych, gospodarczych i  duże 
doświadczenie, stąd propozycja tej osoby. 

Radny  M.  Kupś wyraził  zgodę  kandydowania  na  przewodniczącego  Komisji 
Gospodarczej. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Głosowanie nad kandydaturą M. Kupsia wyglądało następująco: za 12, przeciw 
7, wstrzymujących 1. Wydruk z głosowania – załącznik nr 27. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Gospodarczej 
został radny Marek Kupś. 

3)  Wybór przewodniczącego/cej  Środowiska i Rozwoju Wsi. 
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Radna J.  Kamińska  zgłosiła  kandydaturę radnej  A.  Flis  uzasadniając,  że  zna 
problemy wsi, gdyż od 8 lat jest sołtysem i mieszka na wsi.
Radna A. Flis wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Głosowanie nad kandydaturą A. Flis wyglądało następująco: za 15, przeciw 0, 
wstrzymujących 5. Wydruk z głosowania – załącznik nr 28. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącą  Komisji  Środowiska  
i Rozwoju Wsi została radna Aneta Flis.

4) Wybór przewodniczącego/cej  Spraw Społecznych.

Radny  M.  Dąbrowski  zgasił  kandydaturę  radnego  Marcina  Walkowiaka. 
Przedstawiając  Jego  osobę  stwierdził,  że  jest  to  młody,  aktywny  zawodowo 
nauczyciel, członek NSZZ Solidarność pracowników oświaty. Posiada również 
dość ciekawe hobby. 
Radny M. Walkowiak wyraził  zgodę na kandydowanie na przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych. 
Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania jawnego. 
Głosowanie  nad kandydaturą  M.  Walkowiaka  wyglądało  następująco:  za  13, 
przeciw 1, wstrzymujących 6. Wydruk z głosowania – załącznik nr 29. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji  Spraw 
Społecznych został radny Marcin Walkowiak.  

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

Radny M. Walkowiak zgłosił kandydaturę A. Prankiewicza uzasadniając, że jest 
to osoba, która ma doświadczenie w pełnieniu tej funkcji. 
Radny A. Prankiewicz wyraził  zgodę na kandydowanie na przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji. 
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Głosowanie nad kandydaturą A.  Prankiewicza  wyglądało następująco:  za  16, 
przeciw 3, wstrzymujących 1. Wydruk z głosowania – załącznik nr 30. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji 
Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji został radny A. Prankiewicz.  
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Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.

6) Wybór przewodniczącego/cej Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny A. Prankiewicz zgłosił kandydaturę Ł. Walkowiaka uzasadniając, że jest 
to radny drugiej kadencji, który pracował w dwóch komisjach. 

Radny  Ł.  Walkowiak  wyraził  zgodę  na  kandydowanie  na  przewodniczącego 
Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Głosowanie nad kandydaturą Ł. Walkowiaka przedstawiało się następująco: za 
16, przeciw 3, wstrzymujących 1. Wydruk z głosowania – załącznik nr 31. 

Przewodniczący  Rady  A.  Hałuszka  stwierdził,  że  przewodniczącym  Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji został radny Łukasz Walkowiak.  

Radny  T.  Tomczak  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  reasumpcję  głosowania  na 
przewodniczącego  Komisji  Gospodarczej  z  powodu  błędnego  oddania  głosu 
przez niego. 

Radca  prawny  stwierdziła,  skoro  radny  twierdzi,  że  to  był  jego  błąd,  że 
głosowanie można powtórzyć.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy radny M. Kupś wyraża zgodę 
na pełnienie funkcji  przewodniczącego Komisji  Gospodarczej.  Po otrzymaniu 
zgody, powtórzono głosowanie. 

Radny M. Kupś zwrócił się z pytanie do radcy prawnego, czy jej stanowisko jest 
poprawne.

Pani  S.  Góralnik-Piechota  odpowiedziała,  że  nigdy  nie  jest  pewna,  popełnia 
błędy, ale jeżeli  rada podjęła uchwałę to zawsze może ją odchwalić. Nie ma 
przeszkód w tym zakresie. 

Radny  M.  Kupś  zwrócił  uwagę,  że  radny  T.  Tomczak  mógł  w  trakcie 
głosowania  taką  uwagę  zgłosić,  dlatego  nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem 
radczyni.
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Pani S. Góralnik-Piechota odpowiedziała, że skoro radny twierdzi, że omyłkowo 
głosował  i  zawiódł  go  system,  tym bardziej,  że  jeszcze  uchwała  nie  została 
przegłosowana, to jest możliwe powtórzenie głosowania. 

Powtórzono głosowanie. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Gospodarczej 
został radny Marek Kupś. Radni głosowali: za 11, przeciw 7, wstrzymujących 2. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 32. 
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. 

Projekt uchwały poddano pod głosowanie w dalszej części obrad.
Uchwała  Nr  I/5/18 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wyboru 
przewodniczących komisji  stałych Rady  Miejskiej  Trzcianki  została  podjęta  
w głosowaniu: za 12, przeciw 5, wstrzymujących 3. Uchwała stanowi załącznik 
nr 33. Wydruk z głosowania – załącznik nr 34. 

Ad 9) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Trzcianki. 

Przewodniczący Rady poinformował,  że  projekt  uchwały,  który  radni  dostali 
podczas sesji uzupełniony przez pracowników Rady o dane wynikające z ankiet, 
które wypełniali radni dot. pracy w poszczególnych komisjach. 
Projekt  uchwały,  jak w  załączniku nr 35. Następnie  poprosił  o sprawdzenie 
projektu  i  ewentualne  uwagi  do  propozycji  składów  osobowych  komisji. 
Odczytał kolejno składy poszczególnych komisji. 

Radna  J.  Durejko  prosiła  o  przerwę,  w  związku  z  tym,  że  znani  już  są 
przewodniczący  komisji,  aby  radni  mogli  zastanowić  się,  co  do  swojej 
przynależności do danej komisji. 

Radny M. Kupś potwierdził, że ma podobny wniosek jak jego przedmówczyni. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. 
Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 9. 
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Przewodniczący odczytywał ponownie składy komisji prosząc o uwagi. 

Radna J. Durejko zrezygnowała z pracy w Komisji Rewizyjnej. 

Radny W. Kilian zrezygnował z prac w Komisji Rewizyjnej.

Radny  W.  Magdziarz  zrezygnował  z  pracy  w  Komisji  Spraw  Społecznych  
i prosił o wpisanie do Komisji Rewizyjnej. 

Radny Z. Czarny zrezygnował z prac w Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  
i prosił o wpisanie do Komisji Rewizyjnej. 

Radny  M.  Dąbrowski  poprosił  o  dopisanie  do  składu  Komisji  Spraw 
Społecznych. 

Radny W. Kilian zgłosił akces do pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Na  prośbę  radnego  M.  Kupsia,  przed  głosowaniem,  Przewodniczący  Rady 
ponownie  odczytał  składy  osobowe  komisji.  Projekt  uchwały  poddano  pod 
głosowanie. 

Uchwała  Nr  I/6/18 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  ustalenia  składów 
osobowych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  Trzcianki  została  podjęta  
w głosowaniu: za 20, przeciw 0, wstrzymujących 0. Wydruk z głosowania – 
załącznik nr 36. Uchwała stanowi załącznik nr 37.

Ad  10) Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wskazania  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do 
dokonywania  czynności  dotyczących  podróży  służbowych 
przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

Przewodniczący Rady zaproponował wiceprzewodniczącego M. Dąbrowskiego, 
jako  osobę,  która  będzie  formalnie  załatwiała  sprawy  delegowania 
przewodniczącego Rady. 
Radny M. Dąbrowski wyraził zgodę. 
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Uchwała  Nr  I/7/18 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wskazania 
wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  Trzcianki  do  dokonywania  czynności 
dotyczących podróży służbowych przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki 
została podjęta w głosowaniu: za 16, przeciw 1, wstrzymujących 3. Wydruk  
z głosowania – załącznik nr 38. Uchwała stanowi załącznik nr 39.

Ad  11)  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie 
wynagrodzenia Burmistrza Trzcianki.

Wyjaśnił,  że  uchwała  podejmowana  jest  w  glosowaniu  jawnym,  zwykłą 
większością głosów. 

Radna J. Durejko zwróciła się z prośbą o szersze wyjaśnienie zaproponowanych 
kwot. 

Pani  A.  Matkowska  kierownik  referatu  UM Trzcianki  wyjaśniła,  że  tak  jak 
napisano  w  uzasadnieniu  do  uchwały,  na  podstawie  art.  8  ust.  2  ustawy  
o  pracownikach  samorządowych,  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec 
burmistrza, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje 
przewodniczący rady gminy.  Ustalenie wynagrodzenia należy do kompetencji 
rady.  Projekt  uchwały  przygotowano w oparciu  o  rozporządzenie  z  15  maja 
2018  r.  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych. 
Wynagrodzenie określane jest w widełkach i tak w gminach powyżej 15 tys. 
mieszkańców do 100 tys. mieszkańców powinno kształtować się w granicach 
3.600 zł do 4.800 zł. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego wynosi 2.100 
zł, a dodatek specjalny w wysokości co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% 
łącznie  wynagrodzenia  zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego.  Składową 
wynagrodzenia  jest  dodatek  za  wieloletnią  pracę.  Wynagrodzenia 
zaproponowane w uchwale jest na poziomie, które przysługiwało poprzedniemu 
burmistrzowi. 

Radna J. Durejko podsumowała, że w uchwale są maksymalne stawki możliwe 
dla burmistrza. 

Powyższe potwierdziła pani A. Matkowska. 

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała  Nr  I/8/18 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wynagrodzenia 
Burmistrza  Trzcianki została  podjęta  w  głosowaniu:  za  12,  przeciw  0, 
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wstrzymujących 8. Wydruk z głosowania – załącznik nr 40. Uchwała stanowi 
załącznik nr 41.

Ad 12) Zakończenie obrad.

Przewodniczący  Rady  odczytał  zaproszenie  na  uroczystą  wieczornicę 
organizowaną przez SP w Przyłękach 23.11.2018 godz. 17-ta. Odczytał również 
zaproszenie  na  seminarium:  „Status  prawny  radnego”,  które  odbędzie  się  
12 grudnia br. o godz. 9-tej. 

Radny M. Kupś zwrócił  się do zebranych stwierdzając, że jest to szczególny 
moment,  dlatego należy podziękować burmistrzowi K.W. Jaworskiemu, który 
staje przed dużym wyzwaniem. Od wszystkich radnych oczekują mieszkańcy 
aby gmina jak najlepiej im służyła, aby mogli uznać swój wybór za właściwy. 
Podkreślił,  że  cieszy się,  że  na tej  sesji  ani  razu nie  padły słowa:  opozycja, 
koalicja.  W  dalszej  części  wypowiedzi  odniósł  się  do  pojęcia  demokracji 
zaznaczając, że miedzy innymi jest ona do czasu, kiedy jedna strona nie zabroni 
drugiej  wyrażać  swoich  opinii,  zgłaszać  wniosków,  odmawiać  prawa  do 
dyskusji. 
Dodał, że każda kadencja coś wniosła i ta również sti przed ważnymi wyborami 
dotyczącymi wydatków majątkowych, ale należy mieć świadomość, że gmina to 
nie tylko inwestycje, ale i kultura społeczna, kultura polityczna, wiele różnych 
zależności i spraw, które decydują, że mieszkańcy będą zadowoleni. 
Wyraził  nadzieję,  że  wszyscy  obecni  będą  podejmowali  decyzje  patrząc  na 
rachunek ekonomiczny i racje społeczne. 

Przewodniczący  Rady  prosił,  aby  tego  typu  oświadczenia  były  składane  na 
piśmie. 

Burmistrz Trzcianki K. Jaworski pogratulował jeszcze raz wybranym radnym, 
jak  również  wybranym  przewodniczącym  komisji  i  wiceprzewodniczącym. 
Wyraził  nadzieję,  że  będzie  to  merytoryczna  współpraca  poprzez  dyskusję, 
wymianę  poglądów i  argumentów,  która  doprowadzi  do  dobrych rezultatów. 
Ponadto wyraził nadzieję, że wszyscy będą autorami sukcesów tej Rady. 
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W  związku  z  wyczerpaniem  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  Adrian 
Hałuszka zamknął pierwszą sesję Rady Miejskiej Trzcianki. 

        Protokolant  Przewodniczący obrad
 
Marzena Domagała dr inż.  Adrian Hałuszka
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