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Protokół   Nr I/2014 

z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w 
sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 

 
 
Do pkt 1. 
 
 Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego, przez 
Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji. 
 
 Zgodnie z art. 20 ust 2, pkt 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. 2013. 594 j.t. ze zmianami) otwarcia I sesji VII kadencji Rady Gminy  Mikołajki 
Pomorskie dokonała najstarsza wiekiem radna Zuzanna Smoter, która przewodniczyła 
obradom do czasu przekazania prowadzenia obrad nowo wybranemu przewodniczącemu rady 
gminy. 
Prowadząca obrady podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji, zapewniła, że 
dołoży starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. 
Przewodnicząca obrad przywitała gości, radnych, pana wójta, kierowników jednostek 
organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy oraz wyborców. 
 
Następnie prowadząca obrady odczytała porządek obrad I sesji ustalony Postanowieniem Nr 
20/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku panią Irmę Kul z dnia 24 listopada 2014 roku: 
 

1. Otwarcie i prowadzenie Sesji do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego 
najstarszego wiekiem obecnego na Sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 
3. Ślubowanie Radnych. 
4. Wybór Przewodniczącego. 
5. Wybór Zastępcy Przewodniczącego. 
6.  Ślubowanie Wójta. 
7.  Zakończenie obrad Sesji. 

 
Do pkt 2. 
 
        Stwierdzenie quorum. 
 
Prowadząca obrady poinformowała, że ustawowy skład rady wynosi 15 osób.                
Stwierdziła, że w sesji zgodnie z podpisaną listą obecności uczestniczy 15 radnych, co 
stanowi quorum, przy którym Rada Gminy Mikołajki Pomorskie może obradować i 
podejmować prawomocne uchwały. 
 
Listę obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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 Do pkt 3. 
 
        Ślubowanie radnych. 
  
Prowadząca sesję poprosiła Panią Katarzynę Kwellę Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich o wręczenie zaświadczeń o wyborze do Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich Pani Katarzyna 
Kwella w obecności członków GKW dokonała wręczenia, nowo wybranym radnym,  
zaświadczeń stwierdzających wybór do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej pogratulowała radnym wyboru i życzyła 
owocnych obrad i mądrych wyborów. 
Przewodnicząca obrad – Wysoka Rado obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia 
ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proponuję aby ślubowanie odbywało się w 
następujący sposób: odczytam rotę ślubowania a następnie najmłodszy wiekiem radny, Pan 
Wojciech Błaszczuk odczyta z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych rady gminy. 
Obecnych  proszę o powstanie a wyczytanego radnego o potwierdzenie woli złożenia 
ślubowania  według swojego wyboru słowem „ Ślubuję” lub zwrotem „ Ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Przewodnicząca obrad odczytała 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.” 
Tekst roty ślubowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Radni wyczytani przez najmłodszego wiekiem radnego kolejno złożyli ślubowanie poprzez 
wypowiedzenie zwrotu „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
 
    1.  Błaszczuk  Wojciech          

 
    2.  Charkiewicz  Piotr  
 
    3.  Czarnecki   Mariusz     
 

4. Głowacki  Mariusz 
 
    5.  Grochowska  Katarzyna 
     
    6.  Kot  Wiesław  
 

7. Marchlewski  Kazimierz    
 
    8.  Mularczyk  Bogdan 
 
    9.  Nowak  Henryk 
 
   10.  Pilarczyk  Agnieszka  
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   11.  Smoter  Zuzanna 
 
   12.  Solecki  Andrzej 
 
   13.  Tymicki  Antoni 
 
   14.   Wojtkowiak  Mariusz            
 
   15.   Zamojska  Elżbieta    
 
Lista radnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Przewodnicząca obrad podziękowała radnym, pogratulowała wyboru i stwierdziła, że radni, 
którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 

 
Prowadząca obrady – Punkt 1,2 i 3  porządku obrad uważam za zrealizowany. 
Przystępujemy do kolejnego punktu obrad. 
 
Do pkt 4. 
 
 Wybór Przewodniczącego. 
 
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej 
 Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.  
Zgłoszono następujące kandydatury do komisji skrutacyjnej: 
1. Mariusz Czarnecki  – wyraża zgodę, 
2. Mariusz Wojtkowiak – wyraża zgodę, 
3. Wiesław Kot – nie  wyraził zgody, 
4. Andrzej Solecki – wyraził zgodę. 
Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
 
Prowadząca obrady zaproponowała przegłosować w całości poniższy skład komisji: 

1. Mariusz Czarnecki 
2. Mariusz Wojtkowiak 
3. Andrzej Solecki  

Po przegłosowaniu, przy 15 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” 
przewodnicząca stwierdziła, że komisja skrutacyjna została powołana. 
                                                                                       
Przewodnicząca obradom  poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego 
Rady Gminy i poinformowała, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
 
Radny Piotr Charkiewicz zgłosił kandydaturę Zuzanny Smoter. 
Radny Mariusz Czarnecki zgłosił kandydaturę Wiesława Kota. 
Zgłoszeni kandydaci: 
Zuzanna Smoter 
Wiesław Kot                                                                                                                                     
wyrazili zgodę na kandydowanie. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Prowadząca obrady zamknęła listę kandydatów na przewodniczącego rady gminy.  
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Prowadząca ogłosiła kilkuminutową przerwę i poprosiła komisję skrutacyjną o przygotowanie 
kartek do głosowania. 
 
Po przerwie prowadząca Sesję wznowiła obrady. 
 
Prowadząca obrady poprosiła przewodniczącego komisji  skrutacyjnej o rozdanie kart do 
głosowania i odczytanie regulaminu zasad głosowania. 
Przewodniczący komisji skrutacyjnej  Mariusz Wojtkowiak poinformował, że na kartkach 
do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy Mikołajki Pomorskie umieszczone zostały 
dwa nazwiska kandydatów według kolejności ich zgłoszeń. Obok każdego nazwiska z prawej 
strony umieszczone zostały jednakowe kratki. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie 
znaku x w jednej kratce, obok nazwiska, opowiadając się w ten sposób za wyborem 
kandydata na przewodniczącego rady. 
Prowadząca Sesję  poprosiła radnego najmłodszego wiekiem o wyczytywanie kolejno z listy 
radnych, a wyczytanych radnych prosiła o dokonanie aktu głosowania. 
Wyczytani radni kolejno dokonali aktu głosowania. 
 
Prowadząca obrady ogłosiła przerwę w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu. 
 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 
 

Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów Przewodniczącego 
Rady. Protokół stanowi załącznik nr 4. 
 
Na obecnych 15 radnych w głosowaniu udział wzięło 15. 
Głosów ważnych oddano 15. Głosów nieważnych 0. 
Kandydaci  otrzymali następujące ilości głosów: 
Zuzanna Smoter – 9 
Wiesław Kot      - 6 
 W związku z tym, iż radna Zuzanna Smoter otrzymała 9 głosów, co stanowi bezwzględną 
większość ustawowego składu rady, wybrana została przewodniczącym Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
Radna Zuzanna Smoter podziękowała radnym za zaufanie. Funkcja Przewodniczącego 
Rady Gminy jest zaszczytną funkcją, stwierdziła radna, dołożę wszelkich starań aby 
współpraca z radnymi i panem wójtem układała się jak najlepiej.                                    
Przewodnicząca obrad odczytała uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie.  
Rada gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/1/2014 stwierdzającą 
wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, stanowiącej załącznik nr 5. 
                                                                                                           
Do pkt 5. 
 
 Wybór Zastępcy Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący rady  Zuzanna Smoter poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
Radni zgłosili następujące kandydatury: 

1. Mariusza Głowackiego 
2. Wiesława Kota 
3. Mariusza Czarneckiego 
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Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady zamknęła listę zgłaszania kandydatur i zapytała zgłoszonych 
kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z tym, iż radny Mariusz Czarnecki członek komisji skrutacyjnej wyraził zgodę na 
kandydowanie w wyborach wiceprzewodniczącego rady, przewodniczący rady poprosiła o 
zgłaszanie kandydatów w celu uzupełnienia składu komisji skrutacyjnej. 
Radni zgłosili kandydaturę Bogdana Mularczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie do 
komisji skrutacyjnej. 
W związku z tym, iż nie zgłoszono więcej kandydatów przewodniczący rady poddała 
kandydaturę Bogdana Mularczyka pod głosowanie jawne. 
Za kandydaturą Bogdana Mularczyka głosowało 14 radnych, „przeciw” 0 i 1 „wstrzymał się” 
od głosu. 
W związku z powyższym skład komisji skrutacyjnej został uzupełniony. 
  
Przewodniczący rady ogłosiła kilkuminutową przerwę w celu przygotowania przez komisję 
skrutacyjną  kartek do głosowania. 
 
Po przerwie obrady zostały wznowione. 

 
Przewodniczący rady  poprosiła komisję skrutacyjną o rozdanie kart do głosowania i 
krótkie przypomnienie zasad głosowania a następnie o przeprowadzenie tajnego głosowania.  
Przewodniczący komisji skrutacyjnej  poinformowała, że na kartkach do głosowania 
opatrzonych pieczęcią rady gminy umieszczone zostały nazwiska kandydatów według 
kolejności zgłoszeń. Obok każdego nazwiska z prawej strony umieszczone zostały jednakowe 
kratki. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaku x w jednej kratce, obok nazwiska, 
opowiadając się w ten sposób za wyborem kandydata na wiceprzewodniczącego rady. 
 
Wyczytani kolejno radni dokonali aktu głosowania tajnego.  
 
Przewodniczący rady ogłosiła krótką przerwę w celu przeliczenia kartek i sporządzenia 
protokołu głosowania. 
 
Po wznowieniu obrad Przewodniczący komisji skrutacyjnej Mariusz Wojtkowiak odczytał 
protokół z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, który stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
Na obecnych 15 radnych w głosowaniu wzięło 15. Głosów ważnych oddano 15. Głosów 
nieważnych – 0. Kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:                                                   
1. Głowacki Mariusz         - 1 głos, 
2.  Kot Wiesław                 - 6 głosów, 
3.  Czarnecki Mariusz        - 8 głosów 
W związku z tym, iż radny Czarnecki Mariusz otrzymał 8 głosów, co stanowi bezwzględną 
większość ustawowego składu rady, wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
Mikołajki Pomorskie. 
Przewodniczący rady odczytała uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Mikołajki Pomorskie i poddała pod głosowanie.                                                                   
Rada gminy w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mikołajki Pomorskie stanowiącej załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu. 
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Do pkt 6. 
 
 Ślubowanie wójta. 
 
Przewodniczący rady Zuzanna Smoter poprosiła Panią Katarzynę Kwellę 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach Pomorskich o wręczenie 
zaświadczenia o wyborze wójta. 
Pani Katarzyna Kwella Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Mikołajkach 
Pomorskich w obecności członków GKW wręczyła Panu Kazimierzowi Kuleckiemu 
zaświadczenie stwierdzające, że Pan Kazimierz Kulecki w wyborach, które odbyły się 16 
listopada 2014 roku wybrany został Wójtem Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Przewodniczący rady – Obecnie przystępujemy do ceremonii złożenia ślubowania przez 
wójta Pana Kazimierza Kuleckiego. Proszę wszystkich o powstanie a wójta Pana Kazimierza 
Kuleckiego o  potwierdzenie woli złożenia ślubowania  według swojego wyboru słowem        
„ Ślubuję” lub zwrotem „ Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Przewodniczący rady odczytała rotę ślubowania. 
 
„Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a 
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy.” 
Pan Kazimierz Kulecki, wójt potwierdził wolę złożenia ślubowania zwrotem „Ślubuję Tak 
mi dopomóż Bóg.” 
Tekst roty ślubowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący  Rady podziękowała wójtowi, pogratulowała wyboru i udzieliła głosu 
zaprzysiężonemu wójtowi Kazimierzowi Kuleckiemu. 
Do gratulacji dołączyli się zebrani. 
Wójt Kazimierz Kulecki odczytał skierowany do niego list Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z gratulacjami i życzeniami. 
Następnie wójt podziękował mieszkańcom Gminy za zaufanie, podziękował za oddane na 
niego głosy w wyborach i zaznaczył, że swoją pracą i zaangażowaniem udowodni, że Ci 
którzy na niego nie głosowali przekonają się do niego. Zostaliśmy wybrani aby służyć 
mieszkańcom, mamy pracować razem, współpracować dla dobra Gminy, nie uznaję prywaty, 
gdyż najważniejsze są interesy mieszkańców, powiedział między innymi wójt. 
Wójt złożył na ręce Przewodniczącego Rady Zuzanny Smoter życzenia radnym, życząc 
udanej współpracy. 
 
Sekretarz Gminy Janusz Wysocki poinformował, że w związku z koniecznością dokonania 
wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej i ustalenia liczby i składów osobowych komisji 
rady gminy a związane jest to z zakończeniem roku budżetowego i uchwaleniem budżetu 
gminy na 2015 rok, zachodzi konieczność zwołania w dniu dzisiejszym II sesji.  Wójt złożył 
stosowny wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji w trybie określonym w art.20 
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
Po przegłosowaniu radni jednogłośnie przyjęli wniosek wójta w sprawie zwołania w dniu 01 
grudnia 2014 r. II sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
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Do pkt 7. 
 
 Zakończenie obrad.  
 
 W związku z tym, iż porządek obrad sesji został zrealizowany przewodniczący rady o 
godz. 1500  zamknęła  I sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie. 
 
Protokółowała B. Kot. 
         
 
 
 
                Przewodniczący 
                  Rady Gminy 
                Zuzanna Smoter 
 
         
 
 
 
 


