
PROTOKÓŁ Nr I/2014 
Sesji Rady Gminy Grudusk, odbytej w dniu 19 listopada 2018 r. 

 
 

 
 
Sesja odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku. 
Obrady rozpoczęto o godz.10oo, zakończono o godz.1140. 
 
I Sesja Rady Gminy w kadencji 2018-2023 rozpoczęła się od wysłuchania hymnu 
państwowego. 
 
Przewodnictwo obrad objęła najstarsza wiekiem radna obecna na Sesji, Pani Anna 
Małecka. 
 
Przewodnicząca obrad powitała radnych oraz zaproszonych gości oraz stwierdziła 
prawomocność Sesji informując, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczą 
wszyscy radni.  
Na protokolanta obrad powołał Pana Jerzego Czarniewicza. 
 
Następnie Pani Anna Małecka poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Gminnej 
Komisji Wyborczej Panią Annę Bastkowską.  
 
Pani Anna Bastkowska złożyła radnym oraz Wójtowi Gminy gratulacje z racji wyboru 
na tak zaszczytne stanowiska, życzyła owocnej pracy na rzecz gminy a następnie 
wręczyła zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego i Wójta. 
 
Przewodnicząca obrad Pani Anna Małecka poinformowała, że przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie.  
Poprosiła wszystkich o powstanie, odczytała rotę ślubowania a następnie najmłodszy 
wiekiem radny Pan Grzegorz Mierzejewski, odczytywał kolejno nazwiska radnych. 
Wyczytany radny wypowiadał słowo „ślubuję” (wszyscy radni do tego słowa dodawali 
zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”). 
Ślubowanie złożyło 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
Następnie Pani Małecka poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o 
samorządzie gminnym, I Sesję Rady Gminy w kadencji 2018 – 2023 zwołał Komisarz 
Wyborczy w Ciechanowie Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie 
zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Grudusk w celu złożenia 
ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach organów jednostek 
samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.  
 
Porządek obrad dzisiejszej Sesji przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie Sesji  przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania radnych. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 
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6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy. 
7. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodnicząca obrad Pani Anna Małecka zapoznała z art.19 ust.1 ustawy o 
samorządzie gminnym, który mówi, że Rada wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów 
oznacza, że dany kandydat został wybrany, kiedy przy liczbie 15 obecnych na Sesji 
radnych otrzyma minimalnie 8 głosów. 
 
Zgłoszono następujących kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady: 
Pani Beata Ciska – zgłoszenia dokonała Pani Anna Małecka 
Pan Michał Zakrzewski – zgłoszenia dokonał Pan Kamil Kącki 
 
W/w kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 
Na wniosek radnego Pana Roberta Kaszuby, Przewodnicząca obrad Pani Anna 
Małecka zarządziła krótką przerwę, aby w czasie jej trwania radni mogli w luźnej 
rozmowie poznać kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady. 
 
W celu przeprowadzenia tajnego głosowania, powołano jednomyślnie Komisję 
Skrutacyjną w następującym składzie: 
                     Andrzej Malinowski 
                     Robert Kaszuba 
                     Grzegorz Mierzejewski 
 
Następnie Przewodnicząca obrad Pani Anna Małecka zaproponowała następujące 
zasady tajnego głosowania: 

- wszyscy radni otrzymają ostemplowane pieczęcią Rady Gminy karty do 
głosowania, na których w kolejności alfabetycznej będą wypisani kandydaci na 
Przewodniczącego Rady Gminy. Aby głos był ważny, znak „X” należy postawić 
w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata, brak tego znaku na karcie 
do głosowania powoduje, że głos jest również ważny (oznaczać będzie 
wstrzymanie się od głosowania). Głos radnego będzie nieważny, kiedy na 
karcie do głosowania znak „X” będzie postawiony przy obu nazwiskach 
kandydatów. Wybrany zostanie ten kandydat, który otrzyma minimum 8 
głosów, tj. bezwzględna większość. 

 
Do powyższych zasad głosowania nie zgłoszono uwag. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i obliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Pan Andrzej Malinowski odczytał protokół, z którego wynikało, że 
Przewodniczącym Rady Gminy Grudusk w kadencji 2018-2023 wybrany został Pan 
Michał Zakrzewski.  

  
(protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania oraz Uchwałą  

Nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – w załączeniu 
protokołu) 
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Pani Anna Małecka pogratulowała Panu Michałowski Zakrzewskiemu wyboru na 
stanowisko Przewodniczącego Rady i przekazała mu dalsze prowadzenie obrad. 
 
 
Po krótkiej przerwie przewodnictwo obrad przejął Przewodniczący Rady Pan Michał 
Zakrzewski. 
Pan Przewodniczący poinformował, że art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym zezwala na wybór od 1 do 3 Wiceprzewodniczących. 
Prosił o wypowiedzenie się, w jakiej liczbie wybieramy Wiceprzewodniczących, w 
poprzednich kadencjach Rady Gminy był tylko jeden Wiceprzewodniczący.  
 
Rada jednomyślnie ustaliła, że funkcję Wiceprzewodniczącego Rady w kadencji 2018 
-2023 pełniła będzie jedna osoba. 
 
Zanim przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Pan Michał Zakrzewski – Przewodniczący Rady 
zacytował art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 
„Art.14 
1. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. 
2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń 
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. 
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.2 nie 
jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. 
4. Imienne wykazy radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w 
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.” 
 
Pan Przewodniczący poinformował, że w sytuacji na dzień dzisiejszy nie dysponujemy 
jeszcze elektronicznymi urządzeniami umożliwiającymi sporządzenie i utrwalenie 
imiennego wykazu głosowań radnych. 
Stąd też, w oparciu o odcztany przed chwilą art.14 ust 3, przeprowadzić trzeba 
głosowanie imienne. 
Głosowanie imienne polegać będzie na tym, że każdy radny obecny na sali obrad, 
wywołany przez protokolanta, wstaje i w wyraźny sposób określa swoje stanowisko 
w przedmiotowej sprawie, wypowiadając jedno z określeń: „jestem za przyjęciem” ,  
„jestem przeciwny”  lub  „wstrzymuję się od głosowania”. 
Protokolant obrad stanowisko każdego radnego odzwierciedli na specjalnie 
przygotowanym druku, który później będzie stanowił załącznik do protokołu, ponadto 
głosowanie imienne znajdzie odbicie także w protokole Sesji. Protokół ten jest 
zawsze zamieszczany na stronie internetowej gminy i wywieszany na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy, stąd też, zgodnie z art.14 ust.4 ustawy,  imienne wykazy 
głosowań radnych będą podawane do publicznej wiadomości. 
 
Przeprowadzono głosowanie imienne nad projektem wcześniej wspomnianej 
uchwały, zgodnie z powyższymi zasadami. 
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Uchwała Nr 2/I/2018 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
została przyjęta jednomyślnie – głosowało 15 radnych. 

(karta imiennego głosowania radnych w załączeniu protokołu) 
 

Przystąpiono do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski poinformował, że podobnie, jak w 
przypadku wyborów Przewodniczącego Rady, zgodnie z art.19 ust.1 ustawy o 
samorządzie gminnym, Wiceprzewodniczącego należy wybrać bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady 
Gminy, w głosowaniu tajnym. 
Poprosił o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko, każdy kandydat powinien 
wyrazić zgodę na kandydowanie. 
 
Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady zgłoszono kandydatury Pana Roberta 
Kaszuby i Pana Kamila Kąckiego. 
 
Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski przedstawił zasady głosowania. 
- radni otrzymają ostemplowane pieczęcią Rady Gminy karty do głosowania, na 
których w kolejności alfabetycznej będą wypisani kandydaci na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 
Głos będzie ważny, kiedy na karcie do głosowania znak „X” będzie postawiony w 
kratce obok nazwiska jednego kandydata, brak tego znaku na karcie powoduje, że 
głos jest również ważny (oznacza wstrzymanie się od głosowania). Głos będzie 
nieważny w przypadku, gdy znak „X” będzie postawiony przy więcej niż jednym 
nazwisku. 
Wybranym zostanie ten  kandydat, który otrzyma minimum 8 głosów, tj. 
bezwzględną większość. 
 
Z uwagi na fakt, że dotychczasowy członek Komisji Skrutacyjnej Pan Robert Kaszuba 
zgłoszony został jako kandydat na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady, 
zdecydowano, że jego miejsce w składzie Komisji Skrutacyjnej zajmie Pan Szymon 
Cywiński. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i obliczeniu głosów, protokół Komisji 
Skrutacyjnej odczytał Pan Andrzej Malinowski.  
Z protokołu wynikało, że Wiceprzewodniczącym Rady w kadencji 2018 - 2023 został 
wybrany Pan Robert Kaszuba. 
 

(protokół Komisji Skrutacyjnej, karty do głosowania oraz Uchwała Nr 3/I/2014 w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – w załączeniu protokołu) 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Robert Kaszuba zajął miejsce za stołem 
prezydialnym. 
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Następnie Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski przystąpił do realizacji 
kolejnego, ważnego obowiązku, a mianowicie ślubowania Wójta Gminy. 
Poinformował, że art.29a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym mówi, że objęcie obowiązków przez Wójta Gminy następuje z chwilą 
złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 
Poprosił wszystkich obecnych o powstanie a Pana Wójta o powtarzanie treści 
odczytanego tekstu ślubowania, które może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi 
dopomóż Bóg”. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz dopełnił wobec Rady Gminy w/w ustawowego 
obowiązku. 
 
Ustępujący Wójt Gminy Pan Jacek Oglęcki dokonał symbolicznego przekazania Panu 
Markowi Piotrowiczowi kluczy od Urzędu Gminy, pieczęci służbowej, służbowego 
telefonu komórkowego oraz życzył pomyślnej pracy dla dobra mieszkańców gminy, 
sukcesów w pozyskiwaniu środków unijnych, dobrej współpracy z Radą Gminy i 
pracownikami Urzędu Gminy. 
 
Delegacja sołtysów gminy wręczyła nowemu Wójtowi Gminy upominek wraz 
życzeniami pomyślnej pracy dla dobra gminy. 
 
Wójt Gminy Pan Marek Piotrowicz stwierdził, że wraz z rozpoczęciem kadencji czeka 
nas ogrom pracy a poprzeczka jest wysoko zawieszona, o czym świadczy choćby 100 
pozycja w kraju w rankingu pozyskiwania środków unijnych przez  gminy. 
Pan Wójt poinformował, że nie obce jest mu pozyskiwanie tych środków, gdyż 
zajmował się tym w poprzedniej pracy i na tym polu ma pewne doświadczenia, które 
pragnie wykorzystać dla dobra gminy. Zapewnił, że jest zawsze otwarty na wszystkie 
problemy a w ich rozwiązywaniu pomogą wspólne spotkania z Radą Gminy i 
sołtysami. 
 
 
Po wyczerpaniu się porządku obrad, Przewodniczący Rady Pan Michał Zakrzewski 
zamknął I Sesję rady Gminy w kadencji 2018-2023. 
 
 
 
 
     Protokółował                                                             Przewodniczący Rady 
 
   Jerzy Czarniewicz                                                     mgr inż. Michał Zakrzewski 
 
 
 
 
 
 
 


