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PROTOKÓŁ NR I/2014 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Jan Mirosław Oksenfeld powiedział, iż                           

w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej przypadł mu w udziale zaszczyt wręczenia 

zaświadczeń o wyborze Radnego Gminy Ustronie Morskie. Dopowiedział, iż być Radnym to 

wielki honor reprezentować sprawy mieszkańców Gminy Ustronie Morskie. Dodał, że to 

ogromna odpowiedzialność za swoje słowa i czyny jak i również ciężka praca wymagająca 

szerokiej wiedzy, którą stale trzeba pogłębiać, aby podejmować dobre dla wszystkich 

mieszkańców decyzje. Oznajmił, że to odwaga i upór w dążeniu do realizacji zamierzonych 

celów oraz konieczność podejmowania dyskusji i przekonywania ludzi o odmiennych 

poglądach, aby osiągnąć niezbędny do działania kompromis. Dopowiedział, że to życzliwość 

dla każdego człowieka i jego najmniejszego problemu, ponieważ dla tej osoby może być ten 

problem największy. Dodał, iż bycie Radnym to praca za którą mieszkańcy co cztery lata 

skutecznie potrafią i powinni rozliczyć. Życzył Radnym wytrwałości w dążeniu do realizacji 

zadań dla dobra lokalnej społeczności oraz pomyślności w pracy zawodowej i życiu 

osobistym. Po tych słowach wręczył w kolejności alfabetycznej oświadczenia o wyborze na 

Radnego Gminy Ustronie Morskie.  

 

Ad 1.  Otwarcie sesji. 

 

I Sesję VII kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim otworzył Radny Senior Stanisław 

Bęben. Przywitał  wszystkich nowo wybranych  radnych, przybyłych gości, Wójta Gminy               

p. Jerzego Kołakowskiego, Panią Skarbnik Gminy Katarzynę Kruszyńską, Pana Sekretarza 

Gminy Tomasza Groblę.  

Podziękował za powierzenie prowadzenia obrad w tak ważnym dniu. 

 Zaproponował następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ślubowanie radnych. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim: 

a) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady, 

b) Powołanie komisji skrutacyjnej, 

c) Przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.  

7. Informacja Wójta o stanie gminy. 

8. Wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy na posiedzeniach Zgromadzenia 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP). 

9. Interpelacje, zapytania. 
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10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie Sesji. 

 

Ad 2. Ślubowanie radnych. 

 

Radny Stanisław Bęben poinformował o przebiegu ślubowania radnych. Powiedział, iż 

odczyta rotę ślubowania , a następnie najmłodszy wiekiem radny tj. Denis Tomala odczyta w 

kolejności alfabetycznej nazwiska radnych, którzy potwierdzą rotę słowem „ślubuję” .Po 

czym poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania o treści : 

 

„Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej polskiej, 

Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 

względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. ” 

 

Proszę radnego Denisa Tomala o odczytywanie nazwisk  radnych w kolejności alfabetycznej : 

1. Barycki Piotr – „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

2. Basarab Andrzej - „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

3. Bęben Stanisław - „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

4.  Borkowska Bernadeta - „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

5. Dziewiałtowicz Mirosław - „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

6.  Grzywnowicz Krzysztof - „ ślubuję” 

7. Iwańczyk Marek -„ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

8. Leciaho Marek -„ ślubuję” 

9. Majewska Zofia – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

10. Molcan Marzena – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

11. Rymaszewski Tomasz - „ ślubuję” 

12. Skopowski Piotr –  

13. Tomala Denis - „ ślubuję” 

14. Wajgert Zenon - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

15. Żołnierczuk Roman - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg” 

Radny Senior poinformował zgromadzonych, że Pan Skopowski Piotr złożył rezygnację                 

z mandatu. Dodał, iż w związku z tym skład Rady Gminy wynosi 14 Radnych. Powiadomił, 

że oświadczenie  o rezygnacji jest do wglądu w Urzędzie Gminy.   

 

Ad. 3 Stwierdzenie prawomocności obrad.  

Radny Stanisław Bęben poinformował, że w sesji uczestniczy 14 nowo wybranych radnych,  
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stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał – lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Stanisław Bęben poinformował, że aby wybór był skuteczny potrzebna jest 

bezwzględna większość głosów z ustawowego składu rady .  

W przypadku Rady Gminy w Ustroniu Morskim ustawowy skład rady wynosi 15 radnych 

więc większość bezwzględna wynosi 8 radnych. Powiadomił, iż wyboru dokonuje się                        

w głosowaniu tajnym. 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. 

Dopowiedział, iż   kandydatów zgłaszać mogą tylko radni.  

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta argumentując, iż jest to 

człowiek uczciwy z wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem z lat poprzednich, gdzie 

pełnił w Radzie Gminy funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego. 

Radny Zenon Wajgert wyraził zgodę na kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab argumentując, iż 

jest to doświadczony samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy w Radzie. 

Dopowiedziała, że zdobył największą ilość głosów mieszkańców co świadczy o ich dużym 

zaufaniu.  

Radny Andrzej Basarb wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił na Przewodniczącego Rady Gminy kandydaturę 

radnego Krzysztofa Grzywnowicza informując, iż był Przewodniczącym Rady Gminy w 

poprzedniej kadencji Rady. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zaproponowała zamknięcie 

listy kandydatów informując, że związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania 

wyboru komisji skrutacyjnej. Dopowiedział, że jeżeli członek komisji zostanie kandydatem 

na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego należy zmienić skład komisji.  

Prowadzący obrady zaproponował, aby komisja liczyła 3 osoby. 
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Zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej : 

 

1. Radny Andrzej Basarab zgłosił kandydaturę radnej Marzeny Molcan, która wyraziła zgodę 

na pracę w komisji skrutacyjnej. 

2. Radny Andrzej Basarab zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Rymaszewskiego, który 

wyraził zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

3. Radny Zenon Wajgert  zaproponowała kandydaturę radnego Romana Żołnierczuka, który 

wyraził zgodę na pracę w komisji. 

Lista zgłoszeń została zamknięta. 

 

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Skład komisji skrutacyjnej Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

Komisja skrutacyjna wyłoniła ze swego grona Przewodniczącego komisji i przystąpiła do 

pracy nad przygotowaniem kart do głosowania. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski poprosił o przegłosowanie możliwości przedstawienia w 

czasie przygotowań komisji skrutacyjnej sprawozdania z VI Kadencji Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

 

Głosowanie za przedstawieniem sprawozdania ze stanu gminy. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za”  4 osoby wstrzymały się od głosu 

 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdania z VI Kadencji Rady Gminy 

Ustronie Morskie – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Po przygotowaniu kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena Molcan ogłosiła 

gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania. 

Przewodnicząca komisji przedstawiła radnym tryb głosowania: 

1. Głosowanie tajne, bezwzględną większością głosów. Po otrzymaniu karty do głosowania 

radni podchodzą pojedynczo (według listy obecności) do wyznaczonego na głosowanie 

miejsca, dokonują wyboru i wrzucają kartę do urny. 
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2. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez 

Radnego Seniora, po dokonaniu przez komisję skrutacyjną wymieszania kart. 

3. Za głos ważny uznaje się ten , na którym przy wybranej opcji „jestem za” „jestem 

przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”, zostanie w kratce postawiony znak „x” . 

4. Kandydat,  musi uzyskać bezwzględną większość głosów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – I głosowanie. 

 

I GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Senior zarządził ponowne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując, aby komisja skrutacyjna została w tym samym składzie.  

 

Po przygotowaniu kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena Molcan ogłosiła 

gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła radnym tryb 

głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – II głosowanie. 

 

II GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 
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Krzysztof Grzywnowicz 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radny Senior zarządził ponowne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów. 

 

Głosowanie nad pozostawieniem komisji skrutacyjnej w tym samym składzie.  

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”   

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla i Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska  przedstawili 

dalszą część sprawozdania z VI Kadencji Rady Gminy Ustronie Morskie – załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Po przygotowaniu kart Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena Molcan ogłosiła 

gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła radnym tryb 

głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – III głosowanie. 

 

III GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Radny Senior Stanisław Bęben zarządził przerwę do godziny 17:15. 
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Radny Krzysztof Grzywnowicz złożył wniosek formalny o skrócenie przerwy do godziny 

17:00. 

 

Głosowanie nad skróceniem przerwy do godziny 17:00 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za 

 Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Radny Senior przywitał wszystkich po przerwie po czym zarządził ponowne głosowanie. 

Poprosił o przedstawianie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując pozostawienie komisji skrutacyjnej w tym samym składzie. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena 

Molcan ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – IV głosowanie. 

 

IV GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Senior ogłosił ponowne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 
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Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho argumentując, 

że w/w kandydat kierując zasobami ludzkimi ma duże doświadczenie.  

Radny Marek Leciaho wyraził zgodę na kandydowanie.  

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując pozostawienie komisji skrutacyjnej w tym samym składzie. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena 

Molcan ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – V głosowanie. 

 

V GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Marek Leciaho 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Senior zarządził kolejne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

 

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując pozostawienie komisji skrutacyjnej w tym samym składzie. 
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Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena 

Molcan ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – VI głosowanie. 

 

  

VI GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Marek Leciaho 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Radny Senior zarządził kolejne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnej Zofii Majewskiej, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując pozostawienie komisji skrutacyjnej w tym samym składzie. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena 

Molcan ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – VII głosowanie. 
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VII GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 2 głosy 

Andrzej Basarab 7 głosów 

Zofia Majewska 5 głosów 

Nie wybrano Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Senior ogłosił kolejne głosowanie. Poprosił o przedstawianie kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basarab, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnej Bernadety Borkowskiej, która 

wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radny Senior zamknął listę kandydatów 

proponując pozostawienie komisji skrutacyjnej w tym samym składzie. 

 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Marzena 

Molcan ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – VIII głosowanie. 

 

VIII GŁOSOWANIE 

Zenon Wajgert 0 głosów 

Andrzej Basarab 6 głosów 

Bernadeta Borkowska 8 głosów 

Na Przewodniczącą Rady Gminy Ustronie Morskie wybrano Panią Bernadetę Borkowską - 

uchwała Nr I/1/2014r. (protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Po przerwie. 
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Ad 4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego 

Seniora. 

 

Radny Senior Stanisław Bęben złożyła gratulacje i przekazał prowadzenie obrad nowo 

wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podziękowała za wybór i zaufanie 

jakim została obdarzona. Życzyła wszystkim miłej współpracy.  

 

Ad 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poinformowała, że kolejnym punktem  obrad 

jest wybór wiceprzewodniczącego rady gminy. 

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na stanowisko wiceprzewodniczącego rady gminy. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisja skrutacyjnej. 

Radna Marzena Molcan nie wyraziła zgody na pracę w komisji skrutacyjnej.  

Przewodnicząca zapytała pozostałych członków komisji skrutacyjnej czy wyrażają zgodę na 

dalszą pracę w komisji skrutacyjnej. Radny Rymaszewski oraz Radny Żołnierczuk nie zgłosili 

sprzeciwu.  

Radny Zenon Wajgert zgłosił do komisji skrutacyjnej kandydaturę radnej Zofii Majewskiej, 

która wyraziła zgodę.  

 

Głosowanie za składem komisji skrutacyjnej.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Skład komisji skrutacyjnej Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła komisję skrutacyjną                                 

o przygotowanie kart do głosowania po czym zarządziła głosowanie w sprawie wyboru 
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wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Poprosiła przewodniczącego 

komisji skrutacyjnej o przedstawienie sposobu głosowania, a następnie rozdanie kart do 

głosowania . Powiadomiła, że radni głosować będą pojedynczo, w wyznaczonym miejscu . 

Przewodnicząca komisji przedstawiła radnym tryb głosowania: 

1. Głosowanie tajne, bezwzględną większością głosów. Po otrzymaniu karty do głosowania 

radni podchodzą pojedynczo (według listy obecności) do wyznaczonego na głosowanie 

miejsca , dokonują wyboru i wrzucają kartę do urny. 

2. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez 

Przewodniczącego Rady, po dokonaniu przez komisję skrutacyjną wymieszania kart. 

3. Za głos ważny uznaje się ten , na którym przy nazwisku kandydata postawiony zostanie 

w kratce znak „x” . 

4. Kandydat, musi uzyskać bezwzględną większość głosów. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – I głosowanie. 

  

I GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zarządził kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisja skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – II głosowanie. 

 

II GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisja skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – III głosowanie. 

 

III GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Zenon Wajgert złożył wniosek formalny o 5 minut przerwy. 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”  3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Marek Leciaho zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Bębna, który nie wyraził 

zgodę na kandydowanie.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Denisa Tomali, który nie 

wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  

wybranego wcześniej  składu komisja skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – IV głosowanie. 

 

IV GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Denis Tomala 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zarządziła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Marek Leciaho zgłosił kandydaturę radnego Piotra Baryckiego, który nie wyraził 

zgody na kandydowanie.  
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Radny Zenon Wajgert zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.  

 

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisja skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – V głosowanie. 

 

V GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Marek Leciaho 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Marek Leciaho zgłosił kandydaturę radnego Marka Iwańczyka, który nie wyraził 

zgody na kandydowanie.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Dziewiałtowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – VI głosowanie. 

 

VI GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Mirosław Dziewiałtowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zarządziła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Marek Leciaho zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę 

na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – VII głosowanie. 

 

VII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Zenon Wajgert 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 
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Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – VIII głosowanie. 

 

VIII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Roman Żołnierczuk złożył wniosek formalny o 20 minut przerwy.  

 

Głosowanie nad wnioskiem formalnym. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zarządziła kolejne głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 
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Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – IX głosowanie. 

 

IX GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła X głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Denisa Tomali, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – X głosowanie. 

 

X GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Denis Tomala 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XI głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XI głosowanie. 

 

XI GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XII głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz postawił wniosek formalny o nieczytanie instrukcji 

głosowania.  
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Głosowanie nad wnioskiem formalnym. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”  2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Radny Stanisław Bęben powiedział, iż takie są zasady i ich nie można skracać.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wola skrócenia jest wolą osób głosujących. 

Dopowiedział, że jeżeli jest drugi wniosek, że jest niezgodne, że trzeba całą procedurę 

odczytywać to został przegłosowany wniosek o skróceniu. Dodał, że trzeba odczytać 

kandydatów i protokół . Powiadomił, że protokoły będą załącznikiem do protokołu z sesji. 

Oznajmił, iż uważa, że jak już jest prowadzona procedura od początku to powinna być 

poprowadzona do końca. Poinformował, że został przegłosowany jeden wniosek formalny                

o skrócenie. Dopowiedział, że drugi został poddany dalej idący wniosek o całej procedurze, 

który też trzeba przegłosować.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie jest to procedura tylko objaśnienie w jaki 

sposób odbywa się głosowanie. Dopowiedział, że jeżeli radni uważają, że jest to konieczne 

wycofuje swój wniosek o nieczytanie instrukcji głosowania. Oznajmił, że szkoda, że nie ma 

możliwości zaciągnięcia opinii prawnej. 

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że wniosek, który został przegłosowany wnioskodawca 

wycofał.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że sytuacja ta nie wynika ze złośliwości, ale z dbałości 

o właściwość przebiegu głosowania.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ustawodawca nie przewidział, że ktoś będzie 

głosował 11 razy. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że ustawodawca przewidział i ściśle określił sposób 

głosowania. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła dalszą część głosowania. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Radny Marek Leciaho poprosił o ponowne przedstawienie sposobu głosowania. 

Radna Zofia Majewska przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła po raz kolejny 

sposób głosowania.  
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytał protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XII głosowanie. 

 

XII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XIII głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Denisa Tomala, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XIII głosowanie. 

 

XIII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Denis Tomala 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Zenon Wajgert zgodnie ze Statutem Gminy § 25 pkt. 3 złożył wniosek formalny                  

o przerwę w obradach do dnia 02.12.2014 do godziny 16:00 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że godzinę wskazaną we wniosku trzeba uzgodnić 

ze wszystkimi radnymi.  
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Radny Stanisław Bęben zasugerował, aby wybór Wiceprzewodniczącego połączyć ze 

ślubowaniem Wójta.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz  poinformował, że jest to przerwa w sesji, która nie może 

tak długo trwać.  

Radny Stanisław Bęben wycofał swoją sugestie.  

Radny Zenon Wajgert zgodnie ze Statutem Gminy § 25 pkt. 3 złożył wniosek formalny                  

o przerwę w obradach do dnia 02.12.2014 do godziny 15:00 

 

Głosowanie za przerwą w obradach: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”  3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska wznowiła obrady. Przywitała wszystkich 

zgromadzonych . Zapytała, czy komisja skrutacyjna pozostaje w dalszym ciągu ta sama. 

 

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Skład komisji skrutacyjnej Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - 14 głosów „za”. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XIV głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, argumentując, iż 

jest to doświadczony samorządowiec, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję 

Wiceprzewodniczącego.   

Radny Andrzej Basarab wyraził zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza 

argumentując, iż w poprzedniej kadencji pełnił on funkcje Przewodniczącego Rady. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz wyraził zgodę na kandydowanie.   
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Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XIV głosowanie. 

 

XIV GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XV głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XV głosowanie. 

 

XV GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Marek Leciaho 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XVI głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XVI głosowanie. 

 

XVI GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Zenon Wajgert 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XVII głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę radnego Denisa Tomala, który wyraził 

zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 



25 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XVII głosowanie. 

 

XVII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Denis Tomala 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XVIII głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił kandydaturę radnego Mirosława Dziewiałtowicza, który 

wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XVIII głosowanie. 

 

XVIII GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Mirosław Dziewiałtowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Andrzej Basarab poprosił o 30 minut przerwy.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła przerwę do godziny 16:30. 

Po przerwie.  
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XIX głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Grzywnowicza, który 

wyraził zgodę na kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XIX głosowanie. 

 

XIX GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Krzysztof Grzywnowicz 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radna Zofia Majewska zapytała czy za każdym razem musi czytać informację dotyczącą 

sposobu głosowania. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że w dniu wczorajszym był poruszany ten temat                

i zostało wszystko ustalone.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, iż radni oczekują oceny prawnej czy jest to 

właściwe głosowanie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że każde głosowanie jest traktowane jako 

odrębne i wymaga oddzielnej procedury. 

  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XX głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 
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Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił kandydaturę radnego Zenona Wajgerta, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XX głosowanie. 

 

XX GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Zenon Wajgert 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła XXI głosowanie. Poprosiła                          

o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Poinformowała, że  kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Basaraba, który wyraził 

zgodę na kandydaturę. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił kandydaturę radnego Marka Leciaho, który wyraził zgodę na 

kandydowanie.   

Przewodnicząca zaproponowała zamkniecie listy kandydatów oraz pozostawienie  wybranego 

wcześniej  składu komisji skrutacyjnej. 

Po przygotowaniu kart do głosowania Przewodnicząca komisji skrutacyjnej radna Zofia 

Majewska ogłosiła gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania po czym przedstawiła 

radnym tryb głosowania. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół                  

z  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – XXI głosowanie. 
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XXI GŁOSOWANIE 

Andrzej Basarb 7 głosów 

Marek Leciaho 7 głosów 

Nie wybrano Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Radny Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o odłożenie wyborów 

Wiceprzewodniczącego Rady do momentu uzupełnienia składu Rady Gminy o piętnastego 

radnego. Dopowiedział, iż będą wybory uzupełniające i prawo na to pozwala. Powiadomił, że 

statut jest, ale nad statutem obowiązuje ustawa o samorządzie gminnym, który jest aktem 

wyższym. Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

 

Radny Marek Leciaho w związku z wnioskiem formalnym Radnego Basaraba poprosił                    

o 10 minut przerwy.  

Po przerwie. 

 

Radny Andrzej Basarab poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie wykładni prawnej 

uzyskanej w czasie przerwy telefonicznie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że po konsultacji z dwoma radcami 

prawnymi uzyskał informację, że wniosek nie jest sprzeczny. Dopowiedział, że najważniejsza 

okoliczność czyli wybór Przewodniczącego Rady została spełniona. Dodał, że sesje mogą się 

odbywać  i nie będzie to paraliżowało pracy rady. Dodał, iż problem z możliwością wyboru 

Wiceprzewodniczącego może zostać rozstrzygnięty poprzez uzupełnienie piętnastego radnego 

niezwłocznie po wyborach uzupełniających. Oznajmił, że jest to przekaz wypowiedzi 

prawników, którzy pracują dla Urzędu Gminy. Tak samo Radca jak i Mecenas maja tożsame 

zdanie.  

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wychodzi na to, że wg tych opinii radni 

mogą złamać zapisy statutu. Dopowiedział, że jest wyraźnie napisane, że na I sesji dokonuje 

się wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Dodał, że statut obowiązuje i trzeba 

zapisów przestrzegać. Poinformował, że ustawa nie precyzuje jak to ma wyglądać, a w 

statucie jest szczegółowo opisane.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że radcy analizowali zapis art. 19. 

Dopowiedział, iż trzeba brać pod uwagę okoliczności. 
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Radny Marek Leciaho poinformował, że sytuacja z problemem wyboru 

Wiceprzewodniczącego trwa wystarczająco długo, aby Radca Prawny mógł przyjść                          

i przedstawić Radnym opinię prawna osobiście.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jedna Radczyni jest na zwolnieniu lekarskim, 

bo jest bardzo chora. Dodał, że druga Radczyni pracuje tylko dwa dni w tygodniu. 

Dopowiedział, że będzie 3.12.2014 roku i poprosi, aby ustosunkowała się do tej sytuacji. 

Poinformował, że w poprzedniej kadencji były rozpoczęte prace w sprawie zmiany statutu.  

Radny Andrzej Basarab, że jest nowelizacja ustawy o samorządzie. Dodał, że dlatego w VI 

Kadencji statut nie został zmieniony. Poinformował, że cała rozmowa jest nagrywana i można 

w razie potrzeby konsekwencji prawnych odsłuchać nagranie. Wnioskował o opinie prawna 

do wglądu w Radzie Gminy. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poprosił o 5 minut przerwy. 

Po przerwie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zapis w statucie jest i nie da się go 

podważyć. Dopowiedział, że trzeba kierować się zdroworozsądkowym podejściem do 

sprawy. Przypomniał, że przesłanka podstawowa została spełniona. Rada może pracować, bo 

ma Przewodniczącego. Oznajmił, że Mecenas nie wystawi opinii na piśmie. Wskazuje, że nie 

jest to rażące łamanie prawa. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że z wypowiedzi Pana Sekretarza wynika, że jest to 

naruszenie prawa. Nie jest ono rażące, ale jest. Powiedział, że oczekuje informacji na piśmie. 

Zaproponował wniosek dalej idący, aby zrobić przerwę w sesji do chwili wyjaśnienia. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że są dwa wnioski o innej treści, które powinny być 

przegłosowane.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że powinno odstąpić się od głosowania, ponieważ nikt 

nie jest wykładnią prawną. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że opiera się na ustawie o samorządzie gminnym                   

i wieloletnim doświadczeniu. Powiadomił, że miał spór w sądzie Administracyjnym                        

z Wojewodą. Dodał, że Rada Gminy zaskarżyła plan i wygrała. Powiedział, że nie jest 

prawnikiem, ale znajomość ma. Zawiadomił, że nie jest to naruszenie prawa. 

Zakomunikował, że chciałby znaleźć rozwiązanie, proponuje zrobić przerwę do wyborów 

uzupełniających. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest za tym, aby przerwać obrady. Dodał, że 

na następnej sesji będzie Radca Prawny i będą wątpliwości rozwiane.   

Radny Andrzej Basarab wycofał swój wniosek do czasu spotkania z Panią Mecenas. 
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Radny Marek Leciaho wycofał swój wniosek o przerwę. 

Radny Zenon Wajgert złożył wniosek formalny o udzielenie przerwy w obradach sesji do 

chwili kiedy Radca Prawny udzieli informacji na temat pracy Rady bez 

Wiceprzewodniczącego Rady do chwili wyboru 15 radnego.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że generalnie chodzi o przerwę. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że między jedną sesją a druga powinno być 30 

minut różnicy. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie do końca wie czy można zwołać drugą 

sesję jak pierwsza nie jest zamknięta. 

Radny Marek Leciaho złożył wniosek o 5 minut przerwy. 

Po przerwie.  

Radny Zenon Wajgert wycofał swój wniosek. 

Radny Andrzej Basarab postawił wniosek o przełożenie wyboru Wiceprzewodniczącego do 

momentu wyboru 15 radnego. Dopowiedział, że uważa, iż wybór piętnastego radnego 

rozwiąże sytuację.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy zależy na zamknięciu sesji czy 

przesunięciu do wyboru 15 radnego. Poinformowała, że jeżeli kwestia jest przesunięcia do 

momentu wyboru 15 radnego to nie można powołać drugiej sesji.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że chodzi o to, żeby jakoś ten problem rozwiązać.  

Radny Andrzej Basarab poprosił o przegłosowanie postawionego przez niego wniosku.  

 

Głosowanie za wnioskiem o przełożenie wyboru Wiceprzewodniczącego do momentu 

wyboru 15 radnego. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za”  7 osób wstrzymało się od głosu, 0 głosów  przeciw” 

 

Przedstawiona sprawa została przyjęta siedmioma głosami. 

 

Ad. 8 Wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy na posiedzeniach 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP). 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku z nową Kadencją konieczne jest 

wyznaczenie delegata do reprezentowania Gminy na posiedzeniach  ZMiGDP. Dopowiedział, 

że do tej pory był Pan Krzysztof Grzywnowicz jako Przewodniczący Rady Gminy. 

Zaproponował, aby w VII Kadencji była Przewodnicząca Rady Pani Bernadeta Borkowska. 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o zgłaszanie kandydatów na 

delegata do reprezentowania Gminy na posiedzeniach  ZMiGDP. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz zaproponował Przewodniczącą Rady Bernadetę Borkowską. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska wyraziła zgodę. 

 

Głosowanie za wyborem delegata. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”   

 

Ad.9 Interpelacje, zapytania. 

 

Brak. 

 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska po wyczerpaniu porządku obrad zamknęła I 

sesję VII Kadencji Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

Sala konferencyjna Urzędu Gminy  

Czas: 01.12.2014 r.  godz. 15:00 – 02.12.2014 r. godz. 17:59 


