
Protokół 

Z piętnastego posiedzenia Komisji Samorządowej, odbytego dnia 26 lutego 2020 r. o godz. 13:00 

w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu 

uczestniczyło 4 członków, na statutowy skład 5 (Nieobecny p. P. Blach). W związku z powyższym 

Komisja uzyskała quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy, 

w posiedzeniu wzięła udział Anna Szałatkiewicz – młodszy referent. 

Ad 1) Wobec braku Przewodniczącego, Komisję poprowadziła, najstarsza wiekiem, p. M. Waleska, 

która przywitała wszystkich zebranych, po czym odczytała proponowany porządek obrad oraz poddała 

go pod głosowanie. W wyniku głosowania, 4 głosami „za” porządek obrad został jednogłośnie 

przyjęty. 

Ad 2) W tym punkcie jako pierwsza, głos zabrała p. Waleska, która zaproponowała kandydaturę 

p. Krzyścina. P. Krzyścin nie wyraził zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji, gdyż 

rozważa zrezygnowanie z członkowstwa z Komisji Samorządowej a jego miejsce miałby zająć 

p. Żelasko. 

P. Patelska zaproponowała więc, aby funkcję Przewodniczącego Komisji sprawowała p. Waleska. 

P. Waleska, nie zgodziła ze względu na problemy zdrowotne. Wobec tego, p. Patelska zapytała 

p. Dreiera, czy wyraziłby zgodę na pełnienie tej funkcji oraz zapytała czy jest to możliwe ze względu 

na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. P. Dreier zaproponował, aby zaczekać na 

nowego członka.  

P. Patelska zgłosiła więc wniosek, aby wstrzymać się z wyborem Przewodniczącego do czasu 

wyjaśnienia przejścia p. radnego Żelasko.  

P. Krzyścin poprosił p. Patelską, aby przemyślała kwestie związane z rezygnacją z pełnionej do tej 

pory funkcji. P. Patelska odpowiedziała, że ze względu na aktywność zawodową, nie jest w stanie tak 

aktywnie pełnić funkcji Przewodniczącego, mimo tego, iż nadal będzie działać na rzecz Gminy oraz 

mieszkańców. Zaznaczyła również, że ubiegły rok był bardzo ważny , ponieważ był to rok kadencji 

nowego Wójta, plan pracy Komisji był bardzo obszerny i większość istotnych spraw zostało 

omówionych. P. Patelska zaproponowała więc, aby zaczekać na tzw. „młodą krew” i powstrzymać się 

z jakąkolwiek decyzją do kolejnego posiedzenia.  

P. Waleska podsumowując poinformowała, że decyzja dotycząca wyboru Przewodniczącego zostaje 

wstrzymana do kolejnego posiedzenia Komisji. 

Ad 3) W tym punkcie nie było wniosków, pytań oraz uwag. 

Ad 4) Wobec wyczerpania porządku obrad, P. Waleska zakończyła dwunaste posiedzenia Komisji 

Samorządowej o godz.  

 

 

 

 

 



Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany 

 

Ryszard Buchta 

 

 

Protokołowała: 

Anna Szałatkiewicz 

 

 


