
 

PROTOKÓŁ NR I/2018  

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,   

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2018 R.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury  

                    ul. 27 Stycznia 4  

                                         83-220 Skórcz  

W sesji udział wzięło 15. radnych 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych 

i mieszkańcy miasta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SKÓRCZ, LISTOPAD 2018  
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AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE.  

 Otwarcia I Sesji Rady Miejskiej w Skórczu VIII kadencji o godz. 17.00, dokonał najstarszy 

wiekiem radny obecna na sali – Stefan Wiśniewski. Prowadzący obrady przywitał radnych, 

Burmistrza oraz wszystkich przybyłych na sesję.   

  

AD. 2 STWIERDZENIE QUORUM.  

 Przewodniczący obrad stwierdził, że na podstawie listy obecności (załącznik nr 1                  do 

protokołu), w sesji uczestniczy 15. radnych, więc jest kworum. Przewodniczący poinformował 

zebranych, że sesja przebiegać będzie zgodnie z porządkiem obrad przygotowanym przez 

Komisarza Wyborczego, który radni otrzymali wraz z materiałami              na sesję (załącznik 

nr 2 do protokołu).   

  

AD. 3 ŚLUBOWANIE RADNYCH.  

  Następnie  przystąpiono do ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych.              

W związku z tym, iż ślubowanie jest aktem doniosłym, wszyscy obecni na sali zostali 

poproszeni o powstanie. Przewodniczący obrad odczytał rotę przysięgi, a obecni na sesji radni 

kolejno przez niego wyczytywani wypowiadali słowo „ŚLUBUJĘ” lub „ŚLUBUJĘ. TAK MI  

DOPOMÓŻ BÓG”. Treść ślubowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

  

AD. 4 WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MEJSKIEJ.  

 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skórczu. (załącznik nr 4 do protokołu) Projekt 

uchwały przedstawił zebranym prowadzący obrady Stefan Wiśniewski.  

 W związku z brakiem pytań do powyższego projektu uchwały Prowadzący obrady Stefan 

Wiśniewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący:  

- „za” przyjęciem – 15,    

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujący się” – 0.  

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r. została  

podjęta.  

    

  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.  

  Kolejnym punktem obrad było powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.  
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Prowadzący obrady przypomniał, że osoby zamierzające kandydować na Przewodniczącego                   

i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 

Wyjaśnił także, że Komisja Skrutacyjna wybrana zostanie do przeprowadzenia wszystkich 

głosowań.  

  Nastąpiło zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.  

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali:  

1. Barbara Graban  

2. Barbara Bukowska  

3. Piotr Forst  

Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na powołanie do składu Komisji Skrutacyjnej.  W 

związku z brakiem dalszych zgłoszeń oraz uwag co do proponowanego składu Komisji 

Skrutacyjnej, Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski zarządził głosowanie nad powołaniem 

Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym trzyosobowym składzie. Wynik głosowania był 

następujący:  

- „za” – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujący się” – 0.  

  Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję 

Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Skórczu i ogłosił 5-minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.  

 Po przerwie Radny Piotr Frost poinformował, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała 

się w następujący sposób: Piotr Frost – Przewodniczący  

Barbra Graban – członek  

Barbara Bukowska – członek  

 Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

przypominając jednocześnie, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, 

dlatego każdorazowo będzie zwracała się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża 

zgodę.   

 Jako kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszony został radny Krzysztof 

Czapiewski, który wyraził zgodę na kandydowanie.  

  W związku z brakiem dalszych zgłoszeń kandydatów, Prowadzący obrady Stefan  

Wiśniewski zarządził głosowanie nad zamknięciem listy. Wynik głosowania był następujący:  

- „za” – 15,  
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- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujący się” – 0.  

 W tym miejscu obrad kandydat na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu, radny 

Krzysztof Czapiewski, dokonał krótkiego przedstawienia swojej osoby, a następnie 

Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski ogłosił 5-minutową przerwę w celu przygotowania kart 

do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.  

 Po przerwie radny Piotr Frost, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał kolejno 

nazwiska radnych obecnych na sesji, którzy odbierali od członków Komisji  

Skrutacyjnej karty do głosowania, a następnie dokonywali wyboru z zachowaniem tajności.  Po 

zakończeniu głosowania Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski, podziękował radnym za 

udział w głosowaniu i ogłosił 10-minutową przerwę, w czasie której Komisja  

Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania.  

 Po przerwie, radny Piotr Frost, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół z 

głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadzonego 

podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Skórczu VIII kadencji, w dniu  

19 listopada 2018 r., który wraz z piętnastoma kartami do głosowania umieszczonymi                     

w zamkniętej i opieczętowanej kopercie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  Kandydat 

Krzysztof Czapiewski otrzymał 15 głosów poparcia.  

 Następnie Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu (załącznik nr 6 do protokołu)  i zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący:  - „za” podjęciem 

uchwały – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r. została  

podjęta.  

 W tym miejscu Prowadzący obrady Stefan Wiśniewski pogratulował radnemu Krzysztofowi 

Czapiewskiemu wybranemu na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu, życzył mu 

owocnej pracy i przekazał dalsze prowadzenie obrad. Od tego momentu obrady prowadził nowo 

wybrany Przewodniczący Krzysztof Czapiewski.   

  

AD. 5 WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ.  
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 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił radnych o zgłaszanie 

kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, przypominając jednocześnie, że 

zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie 

zwracał się z zapytaniem do zgłoszonego kandydata, czy wyraża zgodę.  

    

Jako kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zgłoszeni zostali:  

1. Marian Firyn – wyraził zgodę na kandydowanie,  

2. Rafał Kosecki – wyraził zgodę na kandydowanie.  

  W związku z brakiem dalszych kandydatur Przewodniczący Rady Krzysztof  

Czapiewski zarządził głosowanie nad zamknięciem listy.   

Wynik głosowania był następujący: - 

„za” – 15. radnych,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujący się” – 0.  

 Po przegłosowaniu zamknięcia listy, kandydaci dokonali krótkiej autoprezentacji,                a 

następnie Przewodniczący Krzysztof Czapiewski ogłosił 5-minutową przerwę na 

przygotowanie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną.  

 Po przerwie Radny Piotr Frost, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał kolejno 

nazwiska radnych obecnych na sesji, którzy odbierali od członków Komisji Skrutacyjnej karty 

do głosowania, a następnie dokonywali wyboru z zachowaniem tajności.   Po zakończeniu 

głosowania, Przewodniczący Krzysztof Czapiewski, podziękował radnym za udział w 

głosowaniu i ogłosił 10-minutową przerwę, w czasie której Komisja  

Skrutacyjna liczyła głosy i przygotowywała protokół z głosowania.  

 Po przerwie, radny Piotr Frost, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, odczytał protokół z 

głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

przeprowadzonego podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej w Skórczu VIII kadencji, w dniu  

19 listopada 2018 r., który wraz z piętnastoma kartami do głosowania umieszczonymi                    

w zamkniętej i opieczętowanej kopercie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

  Kandydat Rafał Kosecki otrzymał 15 głosów poparcia,   

 Kandydat Marian Firyn otrzymał 15 głosów poparcia.  

 Następnie Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pogratulował radnym Marianowi Firyn i 

Rafałowi Koseckiemu, a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skórczu (załącznik nr 9 do protokołu), po czym 
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zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący:  - „za” 

podjęciem uchwały – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r. została  

podjęta.  

  Raport zbiorczy z przebiegu głosowań, które odbyły się podczas I sesji Rady Miejskiej 

w dniu 19 listopada 2018 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

  

AD. 6 ŚLUBOWANIE BURMISTRZA.  

 Następnie  przystąpiono do ceremonii ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta. 

Wszyscy obecni na sali powstali, a następnie Burmistrz Janusz Jerzy Kosecki złożył ślubowanie 

następującej treści: „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję,                  

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”  

 Po złożeniu ślubowania przez Burmistrza, skierował on kilka słów do zebranych na sali obrad.  

  

AD. 7 ZAKOŃCZENIE OBRAD SESJI.  

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Skórczu 

Krzysztof Czapiewski zakończył I sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 18.20.  

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron maszynopisu i 10 załączników.  

  

                 Przewodniczący Rady Miejskiej  

  

                                                                       Krzysztof Czapiewski   

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz Skórcz, 

dn. 20.11.2018 r.   


