
PROTOKÓL NR I/2014
z posiedzenia I sesji Rady Miejskiej VII kadencji w Gostyninie odbytego

w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Stan Rady – 15
Obecni – 15

Lista obecności w załączeniu.

Obrady rozpoczęto o godzinie 1000, a zakończono o godzinie 1100.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Kiełbasa  - drodzy Państwo naszym
miłym  obowiązkiem  jest  wręczenie  Państwu  zaświadczeń  o  wyborze  na  tak  zaszczytną
funkcję radnego Rady Miejskiej w Gostyninie.  Pan Wiceprzewodniczący Zygmunt Gierula i
Ja dokonamy wręczenia. 

Dokonano wręczenia radnym zaświadczeń.

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  Paweł  Kiełbasa  -  Szanowni  Państwo,
życzymy Państwu wielu sukcesów, zadowolenia z wykonywanej funkcji radnego, życzliwości
ze strony mieszkańców i współpracowników, samych trafnych decyzji – po prostu dobrego
rządzenia.  Wszystkiego  dobrego.  Poprosimy  teraz  radnego  Seniora  o  rozpoczęcie  i
poprowadzenie sesji. 

Do punktu 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek -  Otwieram I  sesję  VII  kadencji  Rady Miejskiej  w
Gostyninie. Na sesji obecnych jest 15 radnych, stwierdzam prawomocność obrad. 

Nazywam  się  Stanisław  Pieniążek.  Dziękuję  za  powierzenie  mi  tak  zaszczytnej  funkcji.
Pragnę zapewnić, że dołożę starań, aby ta sesja przeze mnie prowadzona byłaby sprawna i
obrady  przeprowadzone  zgodnie  z  prawem.  Witam  serdecznie;  państwa  radnych,  radcę
prawnego, pracowników urzędu,  mieszkańców i media. 

Do punktu 2

Ślubowanie radnych.

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek -  Wysoka  Rado  obecnie  przystąpimy  do  ceremonii
złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję następujące zasady złożenia
ślubowania.  Ja  odczytam  rotę,  a  każdy  odczytany  kolejno  z  imienia  i  nazwiska  radny
potwierdzi wolę złożenia ślubowania słowem „Ślubuję”  lub ewentualnie można dodać zdanie
„Tak mi dopomóż Bóg”.



Proszę wszystkich o powstanie odczytam 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.”

Wszyscy radni (15) złożyli ślubowanie. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – dziękuję bardzo, gratuluję stwierdzam, że radni, którzy
złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Gostyninie. 

Do punktu 3

Ustalenie porządku obrad. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – przystąpimy do ustalenia porządku obrad I sesji Rady
Miejskiej  w  Gostyninie.  Przedstawiam  proponowany  porządek  obrad  dzisiejszej  sesji
zwołanej przez komisarza wybiorczego. Proponowany porządek państwo otrzymaliście, ale
pozwólcie  jednak,  że  go  odczytam.  Czy  ktoś  z  Państwa  chce  zabrać  głos  w  sprawie
przedstawionego porządku obrad. 

Brak propozycji zmian. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – przejdziemy do przegłosowania porządku obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowano następująco:
za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się  0
Porządek przyjęto.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad. 
4. Powołanie Komisji Uchwał.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7. Zakończenie obrad I sesji Rady.



Do punktu 4

Powołanie Komisji Uchwał.

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  proponuję,  aby  Komisja  ta  składał  się  z  dwóch
radnych. Proszę o zgłaszanie kandydatur. 

Radny Andrzej Robacki – zgłaszam Panią Urszule Pieniążek.

Radna Urszula Pieniążek – wyrażam zgodę.

Radna Urszula Pieniążek – zgłaszam Pana Andrzej Robackiego 

Radny Andrzej Robacki – nie wyrażam zgody

Radny Witold Dalkowski – zgłaszam kandydaturę Pana Grzegorza Gospodarowicza.

Radny Grzegorz Gospodarowicz – nie wyrażam zgody.

Radny Andrzej Robacki – zgłaszam Panią Wiesławę Radecką.

Radna Wiesława Radecka – wyrażam zgodę. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – przeprowadzimy głosowanie przyjęcia składu Komisji 
uchwał.

Za przyjęciem składu Komisji Uchwał głosowano następująco:
za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0
Skład Komisji został przyjęty. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – ogłaszam 5 min przerwę celem przygotowania 
projektów uchwał. 

(po przerwie……..)
Radna Urszula Pieniążek – odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.

Rozdano projekty uchwał.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – dziękuję Komisji Uchwał za przeprowadzoną pracę. 



Do punktu 5

Wybór Przewodniczącego Rady.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – proponuję, aby wybór odbył się w następujący sposób:
zgłaszanie  kandydatów  na  funkcję  Przewodniczącego  RM,  prezentacja  (wystąpienia)
kandydatów,  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej,  przyjęcie  Regulaminu  wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej, przeprowadzenie głosowania (tajnego), podjęcie uchwały
stwierdzającej wybór.
Czy Państwo mają jakieś inne propozycje , czy uwagi.? 

Brak uwag i propozycji zmian.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – przegłosujemy przedstawione  zasad?

Za przyjęciem proponowanych  zasad głosowano w sposób następujący:
za- 15, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

• zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Senior Stanisław Pieniążek –  przystąpimy do zgłaszania kandydatów na funkcję
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej.  Przypominam,  że  zgłoszony  kandydat  musi  wyrazić
zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracać się z zapytaniem do zgłoszonego
kandydata, czy wyraża zgodę. 

Radny  Krzysztof  Markus –  zgłaszam  kandydata  Pana  Andrzeja  Robackiego,  jako
doświadczonego samorządowca.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – czy radny wyraża zgodę.?

Radny Andrzej Robacki – wyrażam zgodę.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – czy są jakieś inne kandydatury?

Nie zgłoszono innych kandydatur.

• prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  proszę  o  zaprezentowanie  się  Pana  Andrzeja
Robackiego, kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej.



Radny Andrzej Robacki – Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W samorządzie miejskim to
jest moja piąta kadencja, przez wszystkie poprzednie pełniłem funkcje od burmistrza, przez
wiceprzewodniczącego rady,  przewodniczącego komisji  rewizyjnej,  wiceprzewodniczącego
komisji  rozwoju  gospodarczego  i  budżetu,  mam  doświadczenie  w  pracy  samorządowej
wieloletnie. Myślę, że to są wystarczające doświadczenia, żeby kandydować na stanowisko
przewodniczącego rady. 

• powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  przystąpimy  do  powołania  Komisji  Skrutacyjnej
Proponuje powołanie 3 osobowej komisji.  Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą
wchodzić  w  skład  Komisji  Skrutacyjnej.  Proszę  o  zgłaszanie  kandydatów  do  Komisji
Skrutacyjnej.  

Radna Magdalena Augustyniak – chciałabym zgłosić kandydaturę Pani Małgorzaty 
Rędzikowskiej – Mystkowskiej. 

Rana Małgorzata Rędzikowska – Mystkowska –wyrażam zgodę.

Radny Tadeusz Majchrzak – chciałbym zgłosić radną Martynę Krawiecką.

Radna Martyna Krawiecka – wyrażam zgodę.

Radny Krzysztof Markus – zgłaszam Pana Zbigniewa Chorążka.

Radny Zbigniew Chorążek – wyrażam zgodę.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – czy ktoś ma uwagi do składu Komisji.

Brak uwag. 

Za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 15 radnych, głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było.
Skład Komisji przyjęto.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – Stwierdzam, że Rada Miejska w Gostyninie powołała
Komisję  Skrutacyjną  do  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie. Ogłaszam 10 minut przerwy do przygotowania odpowiednich dokumentów, kart
do głosowania, regulaminu i urny. 

(po przerwie ……….)

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  Wznawiam  obrady  po  przerwie.  Proszę  Komisję



Skrutacyjną o odczytanie regulaminu głosowania.  

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –  odczytała

regulamin głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Gostyninie
Przeprowadzonego na sesji Rady Miejskiej Gostynin w dniu 1 grudnia 2014 roku – regulamin
stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Senior Stanisław Pieniążek – przystąpimy do przegłosowania regulaminu. 

Za przyjęciem regulaminu głosowano następująco:

za – 15, przeciw -0, wstrzymało się-0

Regulamin przyjęto.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – Proszę  Komisję o rozdanie kart do głosowania. Proszę
przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  o  wyczytywanie  z  listy  nazwisk  radnych,  a
wyczytywanych radnych proszę o podchodzenie i wrzucanie kart do urny. 

Przeprowadzono głosowanie. 

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  ogłaszam 10  min.  przerwy na  zliczenie  głosów i
przygotowanie protokołu.

(po przerwie …….)

Radny Senior Stanisław Pieniążek – wznawiam obrady po przerwie. Proszę o odczytanie
protokołu z przeprowadzonego wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Małgorzata  Rędzikowska  –  Mystkowska –
odczytała  protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  obliczenia  głosów oddanych  w głosowaniu  w
wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie – protokół  stanowi załącznik. 

• podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Radny  Senior  Stanisław  Pieniążek –  odczytał  projekt  uchwały  w  sprawie  wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny pan Andrzej Robacki nie brał udziału w głosowaniu.

Za podjęciem uchwały głosowano następująco:

za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr 1/I/2014 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.



Do punktu 6

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

Radny Senior Stanisław Pieniążek – gratuluję Panu Przewodniczącemu. Proszę o zajęcie
miejsca za stołem prezydialnym i dalsze prowadzenie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – dziękuję za zaufanie postaram się aby
sesje przebiegały sprawnie. Zanim zamknę dzisiejsze posiedzenie, to poinformuję, że zwołuję
sesję drugą na godz. 1700 w dniu jutrzejszym, porządek będzie do odbioru dzisiaj popołudniu,
albo jutro przed sesją. Na tej sesji dokonamy wyboru wiceprzewodniczących, określimy ich
ilość,  określimy  nazwy  komisji,  wybierzemy  przewodniczących  i  wiceprzewodniczących
komisji. Jeżeli się uda to być może zaprzysiężymy pana Burmistrza. 

Do punktu 7

Zakończenie obrad I sesji Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Robacki – zamykam I sesję Rady Miejskiej – VII
kadencji.

Spisały:

E. Cierpikowska.

A. Piechocka.

Radny Senior                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                   Stanisław Pieniążek                                    Andrzej Robacki


