
 Protokół Nr I/2018
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.

Sesję rozpoczęto hymnem państwowym.

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.00, a zakończono o godzinie 12.45
W sesji uczestniczyli zaproszeni goście wg załączonej listy obecności                           (zał. nr 1-2). 

Zgodnie z art. 20 ust. 2C obrady sesji rozpoczął i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady – najstarszy wiekiem radny Adam Zarych.

Pan Zarych – podziękował za powierzenie mu funkcji, zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby 
obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem, 
- powitał radnych oraz wszystkich przybyłych na sesję.

Ad. 2

Pani  Julita  Matelska  Przewodnicząca  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Wołczynie  -  wręczyła
zaświadczenia o wyborze do Rady Miejskiej w Wołczynie i złożyła gratulacje.

Ad. 3

Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnych.
Pan Zarych - odczytał treść 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” .

Jako pierwszy ślubowanie złożył pan Adam Zarych, a następnie ślubowali pozostali radni, których
nazwiska odczytywała Pani Ewelina Sękala. 

Pan Zarych – pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego 
Rady Miejskiej w Wołczynie na kadencję 2018-2023.

Ad. 4 

W dalszej kolejności wręczono zaświadczenie  o wyborze Burmistrza Wołczyna.

Jan  Leszek  Wiącek  Burmistrz  Wołczyna  złożył  ślubowanie  wypowiadając  słowa:  „Obejmując
urząd burmistrza Wołczyna, ślubuję uroczyście, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wołczyn. Tak
mi dopomóż Bóg”.

Następnie złożono gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej.

Burmistrz – zabierając głos podkreślił, że:
- jest to dla niego szczególne wyróżnienie po raz piąty obejmować funkcję burmistrza,
- podziekował za obdarzenie go takim zaufaniem,



- zapewnił, że pracę będzie wykonywał rzetelnie i uczciwie,
- pogratulował wszystkim radnym wybranym na tą kadencje do Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

Realizując obrady sesji Pan Zarych – stwierdził, że ustawowy skład Rady Miejskiej wynosi 15 
radnych. 
W sesji uczestniczy 15 radnych, wobec czego zachowana jest prawomocność obrad i 
podejmowanych uchwał                                                                                                       (zał. nr 3).
Porządek obrad sesji otrzymali radni wraz z zawiadomieniami o sesji                              ( zał. nr 4).

Czy ktoś z radnych chciałby zgłosić propozycje zmiany porządku obrad sesji ?

Radny Ryszard Nowak – wniósł o zmianę porządku sesji w kwestii formalnej, w związku z tym, że 
punkt 8 – został zrealizowany w porządku i otrzyma oznaczenie pkt 4.
Ponadto wnioskował o rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie jako pkt 9 „Podjęcie 
uchwał Rady Miejskiej, tj.: 
a) w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
b)  w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 
Miejskiej w Wołczynie
c)w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej.”.

W wyniku głosowania wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały  w sprawie ustalenia
wielkości oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej – przyjęty został większością głosów, tj.: za
13 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych.

W wyniku głosowania wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały  w sprawie ustalenia
wielkości  oraz  składu  osobowego  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji –  przyjęty  został  został
jednogłośnie w obecności 15 radnych.

W wyniku głosowania wniosek dotyczący wprowadzenia projektu uchwały  w sprawie ustalenia
składu  osobowego  oraz  przedmiotu  działania  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej –
przyjęty został jednogłośnie w obecności 15 radnych.

W tych okolicznościach porządek obrad sesji otrzymał brzmienie:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołczynie.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Wołczyna i złożenie przez niego 
ślubowania.
5. Stwierdzenie kworum.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Wołczynie, tj.: 
a) w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Wołczynie,
c) w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady 
Miejskiej w Wołczynie,
d) w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej.



10. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Ad. 6 

Zgodnie z § 31 Statutu Gminy głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

Radny Zarych – zaproponował 3 osobowy skład Komisji Skrutacyjnej, 
- pytał, czy są inne propozycje ?

Innych propozycji nie było. 
Radni jednogłośnie ustalili,  że Komisja Skrutacyjna dla wyboru Przewodniczącego Rady będzie
liczyć 3 osoby.
Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono radnych tj.:
Radny Antkowiak – zgłosił kandydaturę radnego Szczepana Małego i Ryszarda Nowaka.
Pan Szczepan Mały wyraził zgodę.
Pan Nowak wyraził zgodę.
Radny Bartosiński – zgłosił kandydaturę Pana Marcina Pasternaka. 
Pan Pasternak wyraził zgodę.

Przystąpiono do głosowania komisji skrutacyjnej w składzie osobowym: Szczepan Mały, Ryszard
Nowak, Marcin Pasternak.
Komisję Skrutacyjną Rada powołała większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za powołaniem – 13 głosów
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się – 2 głosy.

Ad. 7 

Radny Adam Zarych – poinformował, że w oparciu o art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  -  „rada  wybiera  ze  swojego  grona  przewodniczącego  i
wiceprzewodniczącego  bezwzględną  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym”.

Stwierdził, że na sesji obecnych jest 15 radnych.
Wobec powyższego przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Wołczynie.

Radny Nowak – zgłosił kandydaturę Waldemara Antkowiaka na Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- propozycję swoją uzasadnił tym, iż radny Antkowiak funkcję tę pełnił w poprzedniej kadencji,
obowiązki swoje wypełniał z odpowiedzialnością,
- jest doświadczonym samorządowcem.

Radny Antkowiak wyraził zgodę na kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.
Ogłoszono przerwę do czasu powrotu Komisji.
Po przerwie – radny Mały – przedstawił zasady głosowania w przypadku jednego kandydata:
Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej
strony obok nazwiska kandydata. Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia się znak „x w



kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x”
w obu kratkach, albo nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Radny Zarych – poinformował, iż zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
25 stycznia 2010 r. sygnatura akt II OSK 1865/09 w przedmiocie wyboru przewodniczącego rady,
radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.  Głosowanie  w  sprawie  wyboru  przewodniczącego  rady  dotyczy  również  interesu
prawnego kandydata na to stanowisko o charakterze majątkowym. 

Przeprowadzono tajne głosowanie.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania. 
Ogłoszono przerwę do czasu powrotu komisji. 
Szczepan  Mały  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  –  odczytał  protokół  z  obliczenia
i stwierdzenia wyników głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej - stwierdził,
że Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany został radny Waldemar Antkowiak            

     (zał. nr 5).

Uchwała  Nr I/1/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  19  listopada 2018 r.  w sprawie
wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  –  została  podjęta  na  podstawie  wyników tajnego
głosowania                                                                                                                             (zał. nr 6).

Radny Antkowiak podziękował za wybór i przejął prowadzenie obrad sesji Rady Miejskiej.

Ad. 8

W  kolejnym  punkcie  porządku  obrad  przystąpiono  do  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady
Miejskiej w Wołczynie.
Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  dokonuje  się
również w głosowaniu tajnym,
-  zaproponował,  aby  wybory  przeprowadziła  Komisja  Skrutacyjna  powołana  dla  wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Propozycja przyjęta została bez uwag.

Przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radna Ewelina Sękala – zgłosiła kandydaturę radnego Waldemara Łuczka – wyraził zgodę.
Radny  Antkowiak  –  zgłosił  kandydaturę  radnego  Jana  Bartosińskiego  –  wyraził  zgodę  na
kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Komisja skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.
Ogłoszono przerwę do czasu powrotu Komisji.
Po przerwie radny Mały przedstawił zasady głosowania w przypadku zgłoszenia więcej niż jednego
kandydata:
Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata,  na  którego  radny  głosuje.  Postawienie  znaku  „x”  w  więcej  niż  1  kratce  lub  nie
postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
Następnie przeprowadzono tajne głosowanie.



Komisja przystąpiła do ustalenia wyników głosowania.
Ogłoszono przerwę do czasu powrotu Komisji.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z obliczenia i stwierdzenia
wyników głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
- stwierdził, że wybrany został radny Jan Bartosiński                                                         (zał. nr 7).

Uchwała  Nr I/2/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  19  listopada 2018 r.  w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – podjęta została na podstawie wyników tajnego
głosowania                                                                                                                           (zał. nr 8).

Ad. 9

Realizując porządek obrad przystąpiono do podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wielkości oraz składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej,
- stwierdził, że zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rada 
powołuje komisję rewizyjną  w celu  kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
- natomiast Statut Gminy w § 42 określa, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przewodniczący 
komisji, jego zastępca i radni w ilości każdorazowo określonej przez radę,
- w związku z tym zaproponował, aby komisja rewizyjna liczyła 5 osób łącznie z przewodniczącym
komisji i jego zastępcą,
- następnie pytał, czy są inne propozycje?

Radni nie zgłosili innych propozycji.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady – prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.

Radny Bartosiński – zgłosił kandydaturę radnego Szczepana Małego.
Radny Mały wyraził zgodę. 
Radny Ryszard Nowak – zaproponował kandydaturę radnej Krystyny Mazurczak.
Radna wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Łuczek – zgłosił kandydaturę radnego Marcina Pasternaka.
Radny wyraził zgodę.
Radny Bartosiński – zgłosił kandydaturę radnej Jolanty Schatt.
Radna wyraziła zgodę.
Radny Ryszard Nowak – zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Mrugalskiego.
Radny wyraził zgodę.
Radny Marcin Pasternak – zgłosił kandydaturę Pawła Krzemińskiego.
Radny wyraził zgodę.
Radna Sękala – zgłosiła kandydaturę radnego Waldemara Łuczka
Radny wyraził zgodę.

Przewodniczący – pytał, czy są jeszcze jakieś kandydatury?
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Radny Bartosiński – wnioskował o ogłoszenie 5 minutowej przerwy.

Przystąpiono do głosowania zgłoszonych kandydatur.
Przewodniczący Rady – ogłosił 5 minutowa przerwę.



Kandydatura radnego Szczepana Małego przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Kandydatura radnego Marcina Pasternaka  przyjęta została większością głosów: 
wyniki głosowania
- za - 13 głosów,
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 2 głosy.
Kandydatura radnego Ryszarda Mrugalskiego przyjęta została większością głosów;
wyniki głosowania:
- za - 10 głosów
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się - 5 głosów.
Kandydatura radnej Krystyny Mazurczak przyjęta została większością głosów;
- za - 10 głosów,
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących się - 5 głosów.
Kandydatura radnej Jolanty Schatt przyjęta została większością głosów;
- za - 14 głosów,
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymujących się – 1 głos.
Za kandydaturą radnego Pawła Krzemińskiego głosowało - 6 radnych, przeciw – 7, wstrzymujących
się – 2 radnych.
Za kandydaturą radnego Waldemara Łuczka głosowało - 5 radnych, przeciw – 9, wstrzymujących
się – 1 radny.

Uchwała  Nr I/3/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  19  listopada 2018 r.  w sprawie
ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej  – podjęta została jednogłośnie
w obecności 15 radnych                                                                                                        (zał. nr 9).
Imienny wykaz głosowania radnych                                                                                  (zał. nr 10).

Przewodniczący Rady – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wielkości oraz
składu Komisji skarg, wniosków i petycji, 
- stwierdził,  że zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada
powołuje Komisję skarg wniosków i petycji w celu  rozpatrywania skarg na działania burmistrza i
gminnych jednostek organizacyjnych,
- z kolei w Statucie Gminy § 62 a ust. 2 określa, że w skład komisji skarg, wniosków i petycji
wchodzi:  przewodniczący komisji,  jego zastępca i  radni w ilości każdorazowo określonej przez
radę,
- zaproponował, aby komisja skarg, wniosków i petycji liczyła 5 osób łącznie z przewodniczącym
komisji i jego zastępcą,
- pytał, czy są inne propozycje?

Radni nie zgłosili innych propozycji.

Przewodniczący Rady – prosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji.

Radny Bartosiński – zgłosił kandydaturę radnego Pawła Krzemińskiego,
Radny wyraził zgodę.
Radna Jolanta Schatt – zgłosiła kandydaturę radnego Adama Zarycha.
Radny wyraził zgodę.
Radny Marcin Pasternak  - zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Łuczka.
Radny wyraził zgodę.



Radny Jan Bartosiński – zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Bara.
Radny wyraził zgodę.
Radny Waldemar Łuczek – zgłosił kandydaturę radnej Agaty Teodorowskiej.
Radna wyraziła zgodę.
Radna Jolanta Schatt – zgłosiła kandydaturę radnego Marka Nowaka.
Radny wyraził zgodę.

Przewodniczący – pytał, czy są inne kandydatury?
Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania zgłoszonych kandydatur.

Kandydatura radnego Pawła Krzemińskiego przyjęta została jednogłośnie w obecności 15 radnych.
Kandydatura radnego Adama Zarycha – przyjęta została większością głosów; 
wyniki głosowania:
- za - 11 głosów,
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymujących się - 4 głosy.
Wyniki głosowania kandydatury radnego Waldemara Łuczka: 
- za - 5 głosów,
- przeciw - 8 głosów
- wstrzymujących się - 2 głosy.
Kandydatura radnego Kazimierza Bara – przyjęta została większością głosów; 
wyniki głosowania:
- za - 13 głosów,
- przeciw - 1 głos
- wstrzymujących się - 1 głos.
Kandydatura radnej Agaty Teodorowskiej – przyjęta została większością głosów; 
wyniki głosowania:
- za - 12 głosów,
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymujących się - 3 głosy.
Kandydatura radnego Marka Nowaka – przyjęta została większością głosów; 
wyniki głosowania:
- za - 12 głosów,
- przeciw - 0 głosów
- wstrzymujących się - 3 głosy.

Uchwała  Nr I/4/2018 Rady Miejskiej  w Wołczynie  z  dnia  19  listopada 2018 r.  w sprawie
ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji – podjęta została
jednogłośnie w obecności 15 radnych                                                                                 (zał. nr 11).
Imienny wykaz głosowania radnych                                                                                   (zał. nr 12).

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego oraz
przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej,
- zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Rada może powołać ze
swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Natomiast Statut Gminy stanowi, że
radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych. Ograniczenie nie dotyczy komisji
rewizyjnej i skarg.



Wiceprzewodniczący Rady – odczytała projekt  uchwały w sprawie ustalenia  składu osobowego
Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej.
Następnie przystąpiono do głosowania.

Uchwałę  Nr  I/5/2018  w  sprawie  ustalenia  składu  osobowego  oraz  przedmiotu  działania
Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej – podjeta została jednogłośnie w obecności 15
radnych                                                                                                                               (zał. nr 13).
Imienny wykaz głosowania radnych                                                                                    (zał. nr 14).

Ad. 10

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący rady zamknął obrady I sesji Rady
Miejskiej w Wołczynie.

Prowadzący obrady do czasu wyboru Przewodniczącego                     Przewodniczący Rady 
                    
                           Adam Zarych                                                                Waldemar Antkowiak 

Protokołowała
Julita Matelska


