
P R O T O K O Ł     Nr I/2014
z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Szczytniki VII Kadencji

odbytej w dniu 27  listopada 2014  roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Szczytnikach.

Najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, Radny Senior Pan Roman Siciarek   otworzył  
I Sesję Rady Gminy  Szczytniki VII Kadencji. Stwierdził, że w sesji na ogólny stan 15 radnych 
uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum wymagane dla prawomocności obradowania oraz 
podejmowanych uchwał. 

Radny Senior  powitał wszystkich przybyłych na sesję. Zwrócił się do Gminnej Komisji 
Wyborczej  w Szczytnikach o wręczenie  zaświadczeń o wyborze.  Po zakończeniu  wręczania 
zaświadczeń zwrócił się do radnych o  złożenie ślubowania. Poprosił najmłodszą  wiekiem radną 
Panią  Wiolettę  Balcerczyk,  aby  po  odczytaniu  przez  niego  roty  ślubowania  odczytała  listę 
radnych, a każdego wyczytanego radnego o potwierdzenie roty ślubowania słowem „Ślubuję” 
lub słowami „Ślubuję.  Tak mi  dopomóż Bóg”.  Zwrócił  się  do wszystkich obecnych na sali 
o powstanie  i odczytał rotę ślubowania:   „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej 
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie  i  uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Wszyscy  radni  obecni  na  sesji   potwierdzili  powyższą  rotę  ślubowania  słowami 
„Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Senior ogłosił, że wszyscy  radni Rady Gminy Szczytniki  złożyli ślubowanie, 
zgodnie z  art.  23a ust.  1  ustawy o samorządzie gminnym  objęli  mandaty i   przystąpili  do 
wykonywania mandatu Radnego Rady Gminy Szczytniki.

Po ślubowaniu Radny Senior zwrócił się do Gminnej Komisji Wyborczej w Szczytnikach 
w wydanie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Szczytniki

Prowadzący obrady  Radny Senior Pan Roman Siciarek poinformował  zebranych, że 
objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania. 
Poprosił  wszystkich  zebranych  o  powstanie.  Zwrócił  się  do  wybranego  wójta  Pana  Marka 
Albrechta o złożenie ślubowania o treści ustalonej w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. 

Wybrany Wójt Gminy Szczytniki Pan Marek Albrecht wobec Rady Gminy Szczytniki 
(w obecności 15 radnych) złożył ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. 

Prowadzący obrady Radny Senior ogłosił objęcie obowiązków Wójta Gminy Szczytniki 
przez Pana Marka Albrechta.

Po ślubowaniu Wójta Radny Senior zwrócił się do Rady o ustalenie  porządku obrad 
I Sesji. Stwierdził, że projekt porządku obrad radni otrzymali  wraz z zawiadomieniem o sesji. 
Zwrócił się do Rady o zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji do projektu porządku dziennego.
-  w  imieniu  Wójta  Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  zgłosił  wniosek  poszerzenia 
porządku  obrad  po  p.  10  dodać  p.11  w  brzmieniu:  „11.  Sprawozdanie  Wójta  poprzedniej 
kadencji o stanie Gminy”.

Wobec braku  dalszych propozycji w sprawie porządku obrad prowadzący obrady poddał 
pod  głosowanie  zgłoszony  wniosek  w  sprawie  poszerzenia  porządku  obrad.  W głosowaniu 
jawnym za wnioskiem głosowało 15 radnych. Prowadzący obrady stwierdził, że jednogłośnie 
porządek  obrad  dzisiejszej  został  rozszerzony  o  p.11  w  brzmieniu  „Sprawozdanie  Wójta 
poprzedniej kadencji o stanie Gminy” i Rada Gminy ustaliła porządek obrad I sesji, wg którego 
będzie obradowała  w dniu dzisiejszym w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie sesji Rady Gminy Szczytniki i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wydanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Szczytniki.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wydanie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Szczytniki.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Szczytniki.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.



8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki.
9. Przejecie przez Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki prowadzenia sesji od Radnego  
      Seniora.
10. Wybór Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Szczytniki
11. Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy”.
12. Zakończenie sesji.

W  związku  z  ustaleniem   porządku  obrad  sesji  prowadzący  obrady  zaproponował 
przystąpienie do jego dalszej realizacji. Stwierdził, że punkty 1 do 6 zostały już zrealizowane, 
zaproponował przystąpić do omówienia p. 7.
Punkt 7 – Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący  obrady   Radny  Senior  zaproponował  powołać  trzyosobową  Komisję 
Skrutacyjną  dla  przeprowadzenia  wyborów  organów   rady.  Poinformował,  że  osoby 
kandydujące  do  organów  Rady  Gminy  nie  mogą  wchodzić  w  skład  Komisji  Skrutacyjnej 
Zwrócił się                 o zgłaszanie uwag  w powyższej sprawie.

Wobec braku uwag  zarządził  głosowanie  nad wnioskiem w sprawie   trzyosobowego 
składu komisji skrutacyjnej, w wyniku którego Rada jednogłośnie wniosek przyjęła /głosowało 
15 radnych/. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do Rady o zgłaszanie kandydatów  do 
Komisji Skrutacyjnej.

Jako kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:
1. radną  Panią Danutę Świątek,
2. radną Panią Wiolettę Balcerczyk,
3. radnego Pana Kazimierza Bączyka,

Wszyscy w/w kandydaci do  Komisji Skrutacyjnej  wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wobec  braku  uwag  do  zaproponowanego  składu  Komisji  Skrutacyjnej  prowadzący  obrady 
zarządził  głosowanie  w  sprawie  wyboru  Komisji  Skrutacyjnej  do  wyboru  organów  Rady, 
w wyniku, którego Rada powołała Komisję w  powyższym składzie: / jednogłośnie, głosowało 
15 radnych, Następnie prowadzący obrady zarządził 5 min. przerwę w celu ukonstytuowania się 
Komisji, opracowania projektu zasad głosowania. Po przerwie obrady wznowił Radny Senior 
Pan  Roman  Siciarek,  stwierdził,  ze  w  sesji  bierze  udział  15  radnych.  Komisja  Skrutacyjna 
poinformowała,  że  na  Przewodniczącą  Komisji  Skrutacyjnej  wybrała  radną  Panią  Danutę 
Świątek. 
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Danuta  Światek  przedstawiła  projekt  zasad 
głosowania w dwóch wariantach:

− wariant 1 w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów – na karcie nazwiska 
wg  kolejności  alfabetycznej,  głosować  można   na   kandydata,  stawiając  znak  „x” 
w kratce      z lewej strony obok jego nazwiska, postawienie znaku „x” w kratce obok 
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawienie znaku „x”  w  powoduje 
nieważność głosu,

− wariant 2 w przypadku zgłoszenia jednego kandydata – na karcie do głosowanie jest 
umieszczone jego imię i nazwisko, głosowanie przez skreślenie - kto jest za kandydatem 
– nie skreśla jego  imienia i nazwiska, kto jest przeciw kandydatowi – skreśla jego imię 
i nazwisko, nie ma głosów nieważnych,

zwróciła się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.
Wobec braku uwag w powyższej sprawie Radny Senior poddał pod głosowanie projekt zasad 
głosowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Gminy, za przyjęciem projektu głosowało 15 
radnych. Prowadzący obrady stwierdził, że Rada jednogłośnie ustaliła zasady głosowania przy 
wyborze Przewodniczącego Rady.
Punkt  8 – Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Prowadzący obrady Radny Senior zwrócił się o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie 
o ich przedstawienie. Stwierdził, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie 
i  każdorazowo będzie  zwracał  się  z  zapytaniem do zgłoszonej  osoby,  czy wyraża zgodę na 
kandydowanie

Następnie  prowadzący  obrady  zarządził  zgłaszanie  kandydatur  na  stanowisko 
Przewodniczącego Rady.
- radna Pani Danuta Świątek – zgłosiła kandydaturę radnego Pana Bogdana Augustyniaka, 



kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zgłosił kandydaturę radnego Pana Andrzeja Kupaja.

Kandydat radny Pan Andrzej Kupaj nie  wyraził zgody na kandydowanie – stwierdził, że 
nie wyraża zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Gminy Szczytniki, ponieważ 
wybór  na  to  stanowisko  będzie  tak  samo  demokratyczny  jak  podejmowanie  uchwał  przez 
najbliższe  4  lata  –  „jest  to  prawo  buszu  większości”.  Zwrócił  się  do  Wójta  Pana  Marka 
Albrechta - „Marek – jesteśmy w tej chwili w takim samym punkcie co 4 lata temu, 11 : 4  
radnych, tylko Ty wtenczas miałeś 4 radnych więc prosiłeś mnie jak i Twoi radni abym wziął 
Was pod opiekę i  robił  wszystko abyście mogli  funkcjonować normalnie.  Podjąłem się tego 
z dwóch względów:

− zawsze przez 20 lat robiłem wszystko aby radnych łączyć a nie różnicować i żeby Rada 
funkcjonowała normalnie, a nie patologicznie,

− jako  koledze  po  fachu,  gdzie  znamy  się  od  40  lat  robiłem  wszystko  abyś  mógł 
funkcjonować jako wójt  i  mógł zadośćuczynić swojemu elektoratowi za wybranie Ciebie na 
wójta.  Tak kierowałam, prosząc wiele  razy obecnych tu radnych Panów: Bączyka,  Siciarka, 
Zimnego aby byli przychylni Tobie i dzięki temu mogłeś realizować swoje obietnice uzyskując 
wszystko co chciałeś, a nawet więcej.

    Chciałeś  wprowadzić  reformę  oświaty,  która  dotyczyła  brutalnej  likwidacji  szkół 
podstawowych w okręgach wyborczych radnych nie z Twojej listy – udało i się, gdzie do końca 
ta reforma nie była logiczna, lecz bardziej polityczna. Rozbudowa szkoły w Szczytnikach, która 
nie  była  prawie  możliwa,  stała  się  faktem między innymi  dzięki  tym wyżej  wymienionym 
radnym oraz szereg innych poczynań o których wszyscy wiecie. Teraz,  kiedy jest taki sam stan 
radnych, tylko karty rozdajesz Ty, tak się zachowałeś jak zachowałeś, nie chodzi o efekt, bo jak 
zaznaczam nikt nie jest wieczny, ale o styl w jakim  to zrobiłeś.
         Marek – etykieta,  którą sobie przypisywałeś, że słowo u Ciebie jest ważniejsze od  
pieniędzy zostało dla mnie tylko Twoim czczym sloganem, a nie istnieje w Twoim charakterze, 
jesteś  dla  mnie  niesłownym  karierowiczem  pozbawionym  własnego  honoru.  Jako  osoba 
mianująca się przykładnym katolikiem, powinieneś pójść do spowiedzi i odpokutować za to co 
uczyniłeś wobec bliźniego swego, słuchając klakierów, którzy dla mnie nic sobą nie reprezentują 
oprócz nienawiści, obłudy, chamstwa, a też stojących na mszy w przedniej części kościoła. To 
wszystko co powiedziałem jest prawdą i skończyła się propaganda sukcesu, bo będę zawsze 
i wszędzie mówił o wszystkim jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Jeżeli cokolwiek byłoby 
nieprawdą co powiedziałem to proszę bardzo są sądy i podać mnie o zniesławienie. Ja na to 
wszystko, o czym Ty wszystkiego się nie domyślasz mam świadków i inne udokumentowanie na 
to  co  powiedziałem.  Zakończę  to  Marek  mottem:  „Jeżeli  znajdziesz  głodującego  psa, 
przygarniesz  go  i  nakarmisz  –  on  Cię  nie  zagryzie,  taka  jest  różnica  między  psem 
a człowiekiem”

− Wójt Pan Marek Albrecht – stwierdził, że chciałby się odnieś do wypowiedzi radnego 
Kupaja,  poinformował,  że  nie  zawsze  podczas  minionej  \kadencji  „było  tak  słodko”, 
oceniając współpracę z Przewodniczącym Rady Panem Kupajem, stwierdził, że on jako 
Wójt nie jest przeciw kandydaturze Pana Kupaja na Przewodniczącego Rady Gminy, 
lecz  większość  radnych  i  jego  elektorat  ma  inne  zdanie,  on  jako  Wójt  nie  jest 
dyktatorem, taka jest demokracja, a w minionej kadencji współpraca układała się różnie, 
co  do  szkoły  to  plan  rozbudowy był  już  przygotowany  i  cała  dokumentacja  traciła 
ważność,   i  nie  zgadza  się  z  twierdzeniem  że  reforma  była  nielogiczna,  wprost 
przeciwnie,  przyniosła  określone  efekty,  wybór  przewodniczącego  nie  zmienia  jego 
podejścia,  że  pracujemy  dla  tej  Gminy  i  wszystkich  mieszkańców,  i  nie  ma  za  co 
odpokutowywać, „zresztą Ty też osiągnąłeś swoje cele jak radny”;  

− radny Pan Tadeusz Buchwald - stwierdził, że kiedyś Pan Kupaj rozdawał karty, teraz oni 
mając większość słuchają wyborców, Pan Kupaj jest również karierowiczem,

− radny Pan Bogdan Augustyniak – stwierdził,  że  jako kandydat  na Przewodniczącego 
Rady  znalazł  się  w  trudnej  sytuacji,  zasiada  po  raz  pierwszy w  Radzie  Gminy,  ale 
zdumiony jest takim podejściem, że  można cokolwiek ustalać bez większości i mieć 
pretensje o to, że jest inaczej,
Wobec  braku  zgłoszenia  następnych  kandydatów  prowadzący  obrady  Radny  Senior 



zarządził tajne głosowanie na stanowisko Przewodniczącego Rady, zarządził sporządzenie kart 
do głosowania przez Komisję Skrutacyjną i oznaczenie  ich pieczęcią Rady Gminy Szczytniki, 
zlecił Komisji Skrutacyjnej przeprowadzenie głosowania.

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania. Głosy zostały wrzucone do 
urny. Po podliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radna Pani Danuta Świątek 
odczytała protokół.

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej prowadzący obrady Radny Senior  Pan 
Roman  Siciarek  stwierdził,  że  Przewodniczącym  Rady  Gminy  Szczytniki  wybrany  został 
jednogłośnie Pan Bogdan  Augustyniak otrzymując 15  głosów,  Rada podjęła  Uchwałę Nr 
I/1/2014.
Punkt  9  –  Przejęcie  przez  Przewodniczącego  Rady  Gminy  Szczytniki  
prowadzenia sesji od Radnego Seniora 

Prowadzący  obrady   Radny  Senior  „w  poczuciu  dobrze  spełnionego  obowiązku 
podziękował” złożył gratulacje wybranemu Przewodniczącemu Rady i przekazał prowadzenie 
sesji.

Przewodniczący Rady Gminy  Pan Bogdan Augustyniak  podziękował Radzie za wybór 
na stanowisko. Podziękował Radnemu Seniorowi za sprawne prowadzenie obrad. 
Punkt 10 – Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak   poinformował  Radę,  że  zgodnie  ze 
Statutem Gminy Szczytniki trzeba będzie wybrać dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zwrócił 
się   o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczących.
Jako kandydatów zgłoszono:
- radnego Pana Tadeusza Buchwalda – kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,
- radnego Pana Andrzeja Kupaja - kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie,
- radnego Pana Piotra Szczepaniaka - kandydat wyraził zgodę na kandydowanie,

Wobec  braku  zgłoszenia  dalszych  kandydatur  na  stanowiska  Wiceprzewodniczących 
Rady  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  tajne  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących  Rady.  Zawrócił  się  do  Komisji  Skrutacyjnej  o  przedstawienie  zasad 
głosowania. 
-  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  Pani  Danuta  Światek  przedstawiła  projekt  zasad 
głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy „ Zgodnie z § 3 Regulaminu 
Rady Gminy w Szczytnikach, który stanowi integralną część Statutu Gminy Szczytniki,  Rada 
Gminy wybiera dwóch Wiceprzewodniczących. Komisja Skrutacyjna proponuje   głosowanie 
przez wskazanie,   i proponuje  następujące zasady głosowania: „Głosowa można na jednego lub 
dwóch  kandydatów  stawiając  znak  „X”  w  kratce  z  lewej  strony  obok  nazwiska  każdego 
z kandydatów, na którego się głosuje.  Niepostawienie znaku „X” w żadnej  kratce powoduje 
nieważność głosu”., wybranymi zostaną ci kandydaci, którzy otrzymają ca najmniej po 8  bądź 
więcej głosów”.  Zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag i propozycji w sprawie projektu 
zasad głosowania. 

Wobec  braku  Przewodniczący  Rady  uwag  poddał  pod  głosowanie  projekt  zasad 
głosowania, w wyniku którego Rada jednogłośnie w/w zasady przyjęła /głosowało 15 radnych/. 
Następnie zarządził sporządzenie kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną      i oznaczenie 
ich pieczęcią Rady oraz przeprowadzenie głosowania.

Komisja Skrutacyjna sporządziła i rozdała karty do głosowania. Po zebraniu do urny kart 
Komisja ustaliła wyniki głosowania. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół .

Na  podstawie  protokołu  Komisji  Skrutacyjnej  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że 
Wiceprzewodniczącymi   Rady zostali  wybrani  radny Pan Tadeusz Buchwald otrzymując 12 
głosów  i  radny  Pan  Piotr  Szczepaniak  otrzymując  15  głosów.   Rada  ustaliła,  że 
I Wiceprzewodniczącym Rady będzie radny Pan Tadeusz Buchwald. Rada podjęła  Uchwałę 
Nr I/2/2014.

Przewodniczący Rady złożył gratulacje swoim zastępcom.
Punkt 12 – Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy”.

Wójt Pan Marek Albrecht przedstawił  sprawozdanie  o stanie Gminy za minioną 



kadencję – stanowi załącznik do protokołu,
Punkt 12 – Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak poinformował,  że do Rady wpłynęła 
następująca korespondencja i zapoznał z jej treścią:

− pismo Klubu Sportowego „SZCZYT” Szczytniki o zwiększenie dotacji na działalność 
w  2015  r  –  Rada  przyjęła  do  wiadomości  i  postanowiła  przekazać  wg  właściwości 
Wójtowi,

− pismo  Sołectwa  Daniel  o  budowę  drogi  w  kierunku  Iwanowic  -  Rada  przyjęła  do 
wiadomości i postanowiła przekazać wg właściwości Wójtowi,

Następnie Przewodniczący Rady rozdał  radnym druki oświadczeń majątkowych 
zwrócił się o ich wypełnienie i złożenie, zwrócił się  o zgłaszanie zapytań, wolnych wniosków, 
uwag, interpelacji.

W związku z brakiem zapytań i wniosków oraz w związku z omówieniem wszystkich 
punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady  o godz. 11.40.

Prowadzący Obrady
Najstarszy Wiekiem Radny

Obecny na Sesji

     Roman SICIAREK

      Przewodniczący Rady
                         
                Bogdan AUGUSTYNIAK

Protokołował:
inspektor
Mirosław Kowalski
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