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Protokół nr XLI/2021 
z Sesji Rady Gminy 

w Będzinie 

Będzino, 24.08.2021 r. 
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W dniu 24 sierpnia 2021 r. w Sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się XLI Sesja VIII 

kadencji Rady Gminy w Będzinie. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). Radni 

obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Gminy 

zawiadomieniem i porządkiem obrad.  Zgodnie z § 10. Ust. 3 Statutu Gminy Będzino sesja 

została zwołana jako sesja nadzwyczajna. 

Obrady rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na 

stronie internetowej gminy.  

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:10 – 00:02:30 

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski, który stwierdził, że 

na sesji na 15 radnych, obecnych jest 13 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecność radnych na rozpoczęciu sesji: 

Obecni: 

 Tomasz Baczyński

 Joanna Banaszczak

 Mariusz Gosławski

 Barbara Grudzień

 Eugenia Imbiorowska

 Andrzej Jóźwiak

 Piotr Kołpacki

 Andrzej Krawiec

 Diana Kret

 Krystyna Najdzion

 Andrzej Nożykowski

 Lucyna Parol

 Grzegorz Sztulc

Nieobecni: 

 Sławomir Bryliński

 Adam Gołębiewski

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=nvV-jdNNVx0 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie 
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:31 – 00:04:52 

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. Nie było wniosków do zmiany porządku obrad. 

Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino; 

b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino; 

 

4. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad: bez zmian 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, 

Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Eugenia Imbiorowska, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Barbara Grudzień, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Adam Gołębiewski, Sławomir Bryliński 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

Pkt. 3. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:04:53 – 00:42:49 

a) Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino (projekt nr 1) 

Projekt uchwały przedstawił Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino). 

Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. Dyskusja na temat uchwały 

znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino 

ZA: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, 

Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Eugenia Imbiorowska, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Barbara Grudzień, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 
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PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 2 radnych 

Adam Gołębiewski, Sławomir Bryliński 

Uchwała została podjęta. 

b) Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino (projekt nr 2)

Projekt uchwały przedstawił Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino).

Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. Dyskusja na temat uchwały

znajduje się w transkrypcji sesji.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino

ZA: 13 radnych

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion,

Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Eugenia Imbiorowska, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc,

Barbara Grudzień, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol

PRZECIW: 0 radnych

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych

NIEOBECNYCH: 2 radnych

Adam Gołębiewski, Sławomir Bryliński

Uchwała została podjęta.

Pkt. 4. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:42:50 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie zamknął XLI 

Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

09.09.2021
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Załącznik nr 4 do Protokołu z XLI Sesji Rady Gminy w Będzinie 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:10 – 00:02:30 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa rozpoczynamy obrady czterdziestej pierwszej sesji, jest to sesja 

nadzwyczajna. W związku z tym, że w dniu 18 sierpnia wpłynął do mnie wniosek wójta 

gminy o zwołanie sesji zgodnie z przedstawionym też państwu porządkiem. Witam na 

dzisiejszej sesji wszystkich radnych, jednocześnie stwierdzam prawomocność, jest 

obecnych 13 radnych. Pan Gosławski jest połączony zdalnie, w związku z tym, że nie 

otrzymał zawiadomienia wcześniej i dopiero dzisiaj rano tutaj był taki kontakt, w związku 

z tym zdecydowałem, że może być podłączony niejako zdalnie, czyli w tej formie 

hybrydowej cała sesja dzisiejsza będzie przebiegała. Witam również pana zastępca wójta 

pana Dariusza Markowskiego. Witam panią sekretarz panią Annę Janiuk, panią Patrycję 

Woltmann skarbnika gminy, no i rozumiem, że kandydatkę na skarbnika panią Renatę 

Protasewicz. Pkt 1 mamy za sobą. 

Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:31 – 00:04:52 

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. Tutaj nie mamy żadnych propozycji nie 

miałem przynajmniej, jako że jest to sesja nadzwyczajna, czyli niejako skrócony ten 

program sesji, bez wolnej trybuny. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś wnioski 

ewentualnie do porządku? Jeśli nie ma, to przyjmiemy proponowany porządek sesji, kto 

z państwa jest za przyjęciem proponowanego porządku sesji proszę oddać głos. Za 

porządkiem obrad głosowało 13 radnych, 13 radnych było za przyjęciem porządku 

obrad. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. 

Pkt. 3. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:04:53 – 00:42:49 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Punkt trzeci podjęcie uchwał i mamy tutaj 2 uchwały. Pierwsza dotyczy odwołania 

skarbnika gminy Będzino, a druga dotyczy powołania skarbnika gminy Będzino. 

Uzasadnienie do tych uchwał otrzymaliśmy tutaj dzisiaj w projektach uchwał wcześniej 

nie mieliśmy informacji. Prosiłbym w sprawie pierwszej uchwały, kto z państwa zabierze 

głos? Proszę pan Markowski.  
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1.1.1 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy Będzino. Na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym Dz.U. poz. 1372 może 

nie będę tego czytał, bo wszyscy to widzą. Na wniosek Wójta Gminy Będzino, Rada 

Gminy Będzino uchwala, co następuje odwołuje się § 1 odwołuje się panią Patrycję 

Woltmann ze stanowiska Skarbnika Gminy Będzino z dniem 31 października 2021. § 2 

odwołanie powoduje ustanie stosunku pracy pani Patrycji Woltmann, w Urzędzie Gminy 

z dniem 31 października 2021. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino, 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym odwołanie skarbnika gminy należy 

do wyłącznej właściwości Rady Gminy i następuje na wniosek wójta. Pani Patrycja 

Woltmann z dniem 30 lipca 2021 złożyła do Wójta Gminy Będzino rezygnację ze 

stanowiska Skarbnika Gminy Będzino. Zgodnie z art. 70 § 2 KP odwołanie jest 

równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik 

ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Odwołanie 

pani Patrycji Woltmann ze stanowiska Skarbnika Gminy Będzino wywrze skutek po 

upływie przysługującego jej okresu wypowiedzenia stosunku pracy, to jest z dniem 

31 października 2021. Dziękuję. 

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Czy pani Patrycja chciałaby zabrać głos? Ktoś z państwa radnych ma pytania? 

Rozumiem, że do 31 października pani Patrycja pracuje, jak wygląda sytuacja urlopu? 

1.1.3 Anna Janiuk (Sekretarz Gminy Będzino)  

Odnośnie urlopu tu już jesteśmy po wstępnych ustaleniach. Pani Patrycja będzie 

wykorzystywała ten urlop w miarę w takiej właściwie formie jak będzie jej pozwalało 

wykonywanie obowiązków, tak, bo zdajemy sobie sprawę, że gmina nie może zostać bez 

Skarbnika np. więc ten urlop na wnioski składane przez panią skarbnik będzie udzielany 

przez pana wójta.  

1.1.4 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak tylko, że później mamy okres przejściowy miesiąca bez Skarbnika tak? Przez miesiąc i 

to dosyć ważny miesiąc, bo to jest 15 listopad, kiedy budżet musi być zamknięty projekt 

budżetu.  

1.1.5 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Może ja jeszcze dopowiem parę słów. Jest uzgodnione z panią Patrycją, myślę że Pani 

Patrycja tutaj bez problemu potwierdzi, że przed odejściem wykona wszystkie zakresy, 

które są niezbędne do tego, żeby budżet był gotowy, więc zakładamy tylko 1 wariant, to 

jest taki, kiedy pani Patrycja odchodzi, wtedy kiedy wszystkie sprawy związane z 

budżetem i inne są oczywiście uporządkowane. I tak to, tak rozmowy z panią Patrycją 

przebiegają.  

1.1.6 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To się tak opiera na ustaleniach, tylko czy to do końca tak będzie to nie wiem no. 

1.1.7 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Tutaj nie ma narzędzi żadnych do tego, no każdy pracownik musi się ze swoich 



3 
Transkrypcja z XLI Sesji Rady Gminy w Będzinie, 24.08.2021 r. 

 

obowiązków, które że tak powiem rozstaje się z pracą, wywiązać i tutaj myślę, że znamy 

wszyscy panią Patrycję dość długi okres czasu, państwo nawet dłużej niż ja. No i do tej 

pory nie było żadnych jakby problemów, żeby pani Patrycja zobowiązując się do czegoś, 

czegoś nie wykonała także tutaj myślę, że obawy chyba. Wszystko wg tego, co słyszę, 

wszystko będzie złożone w terminie.  

1.1.8 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja jeszcze tutaj tak w międzyczasie chciałbym przy tej okazji, bo chcielibyśmy tak do 

10 września zrobić sesję, żeby omówić wykonanie pierwszego półrocza. Czy to jest 

możliwe, czy to jest przygotowane Pani Patrycjo.  

1.1.9 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Jak najbardziej, jest możliwe bo do 31 sierpnia zostanie przedłożone państwu 

zarządzenie w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku. Najpóźniej 

do 31 sierpnia planuje, że do trzydziestego państwo otrzymają wersję elektroniczną pdf, 

tak więc 10 września data bardzo dobra. Myślę, że tam sesja też będzie, bo jest kilka już 

prośb o zmiany w budżetach naszych jednostek samorządowych. Z czego bardzo się 

cieszę, że jest w miarę szybko kolejna sesja. 

1.1.10 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jasne dziękuję. Proszę jeszcze raz spytam, czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania proszę 

pan Baczyński.  

1.1.11 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję z tego, co się orientuję, pani Patrycjo, a przez dosyć długi czas po objęciu 

stanowiska skarbnika mogła liczyć na pomoc swojej poprzedniczki. Chodzi o telefony, 

prace przy pierwszym budżecie. Jak to będzie wyglądało w tej chwili? 

1.1.12 Anna Janiuk (Sekretarz Gminy Będzino)  

Wiecie Państwo o tym, że przepis mówi, że nie może być 2 skarbników jednocześnie, ale 

też wiecie państwo o tym, że jest to rzecz niewykonalna, żeby oni z dnia na dzień, przejęli 

swoje obowiązki, bo po prostu jest to za duży obszar materiału, w związku z tym, że pani 

skarbnik tutaj jakby wyszła z propozycją zresztą myślę, że bardzo dojrzale zresztą na 

takim stanowisku innej decyzji nie mogła podjąć, że będzie pomocna dla przyszłej pani 

skarbnik, a przyszła pani skarbnik z kolei zadeklarowała nam, że w końcowym okresie 

swojego wypowiedzenia z poprzedniej pracy też będzie już się angażowała w pracę nad 

przyszłorocznym budżetem i pracę tutaj w urzędzie na stanowisku skarbnika.  

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Rozumiem, że kandydatka na skarbnika z końcem sierpnia złoży dopiero 

wypowiedzenie? Proszę są jeszcze jakieś pytania? Nie ma to przystępujemy do 

głosowania. 

1.1.14 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

§ 1 z dniem 1 grudnia 2021 roku powołuje się pani Renatę Protasiewicz na Skarbnika 

Gminy Będzino. § 2 powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy pani Renaty 

Protasewicz z Urzędem Gminy Będzino z dniem określonym w § 1. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Będzino. § 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 u.s.g. powołanie skarbnika gminy należy do 

wyłącznej właściwości Rady Gminy i następuje na wniosek wójta. Z uwagi na złożoną 

rezygnację z funkcji skarbnika przez panią Patrycję Woltmann z dniem 31 października 

2021 konieczne jest powołanie nowej osoby na to stanowisko. Do zadań wójta należy 

m.in. wykonanie budżetu. Wójt odpowiada za prawidłowe i zgodne z prawem 

funkcjonowanie gminy, a także Urzędu Gminy jako aparatu pomocniczego, czyli 

zorganizowanego zespołu osób przydatnego wójtowi, jako organowi administracji 

publicznej do pomocy w wykonywaniu jego funkcji. Z uwagi na tą odpowiedzialność w 

granicach określonych prawem wójt może dobierać sobie współpracowników w celu, jak 

najefektywniejszego wykonywania swoich funkcji i zadań. Ze względu na 

odpowiedzialność wójta za wykonanie budżetu niezbędne jest w tym zakresie bardzo 

dobra współpraca ze skarbnikiem oparta na pełnym zaufaniu. Pani Renata Protasewicz 

spełnia kryteria określone w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Sławnie, uzyskała zawód 

technika ekonomisty, następnie Wyższą Hanzatycką Szkołę Zarządzania w Słupsku na 

kierunku zarządzanie finansami i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie 

uzyskała tytuł magistra ekonomii menadżerskiej. Rekomendowana na stanowisku 

skarbnika kandydatka od 2011 roku pracuje w Urzędzie Miejskim w Sławnie na 

stanowisku inspektora do spraw budżetu i planowania. Jej dziesięcioletnie 

doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej, jak i również przedstawione 

dokumenty pozwala na stwierdzenie, że to właściwa kandydatka. W związku z 

powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Ja tylko dodam, że z panią Renatą 

Protasewicz mieliśmy okazję z wójtem spotkać się kilkukrotnie. Oczywiście wybór tak 

ważnej osoby na tak ważne stanowisko jest wyborem dosyć trudnym, staraliśmy się tak 

jak tylko było to możliwe i wg własnych umiejętności ocenić osobę pani Renaty i mogę z 

pełnym przekonaniem stwierdzić, że pani Renata spełnia wszystkie warunki, jest osobą 

kompetentną. I mam nadzieję, że będzie nie gorzej, a może lepiej wykonywała funkcję 

skarbnika, jeżeli państwo taką uchwałę podejmiecie. Dziękuję.  

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę. Proszę pan Baczyński. 

1.1.16 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Witam Pani Renato, moje pierwsze do Pani pytanko, jaka jest pani historia jak 

to się stało, że właśnie Będzino, skąd pani się dowiedziała o tej pracy? Dlaczego pani 

chce zostać naszym skarbnikiem?  

1.1.17 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Więc ja jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Renata Protasewicz. 

Proszę państwa, może tak ogólnie powiem państwu coś o sobie i jak tutaj się stało, że do 

państwa trafiłam, bo to wszystko się rozpoczęło dla mnie to jakieś ponad 20 lat temu, 

kiedy rozpoczęłam swoją w ogóle pracę zawodową i zaraz po szkole średniej, 

pracowałam w prywatnym przedsiębiorstwie w Sławnie u małżeństwa, które miało kilka 

rodzajów działalności. Prowadzili transport międzynarodowy, hurtownie 

ogólnospożywczą i swoją sieć sklepów spożywczych, mieli swój pensjonat, nawet z 

punktem gastronomicznym. Pracowałam tam 10 lat i tak naprawdę to przeszłam chyba 

wszystkie etapy, wszystkie rodzaje działalności, na każdym możliwym stanowisku 
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pracowałam, więc było to duże moje doświadczenie, duży mój zakres umiejętności dzięki 

temu nabyłam. Potem kiedy państwo Kowalscy zamknęli swoje działalności przechodząc 

na emeryturę, dostałam prace w dużej spółce produkującej meble na skalę 

międzynarodową. Tam pracowałam typowo w wydziale księgowym, księgując 

dokumenty, rozliczając płatności Tam nie pracowałam zbyt długo, bo ponad niecałe 2 

lata i około 4 miesięcy, gdyż pojawiła się oferta pracy w Urzędzie Miejskim w Sławnie, na 

stanowisko pracownika do spraw budżetu i planowania i od początku 2011 roku pracuje 

w tym urzędzie. Jestem osobą, która planuje budżet, tworzy go, projektuje, zmienia 

uchwałami, zarządzeniami i możliwie wykonuje te zadania. I lubię to, co robię. 

Oczywiście to nie jest jedyne zadanie, tylko praca z budżetem, ponieważ potrzebna jest 

do tego, także współpraca z wszystkimi jednostkami, z którymi musze współpracować, z 

wszystkimi pracownikami, którzy budżet realizują, którzy wspólnie ze mną pomagają, 

tworzą, ale także z instytucjami kultury, które są finansowane z budżetu gminy. I 

oczywiście w ramach tego wykonywania budżetu sprawuje także nad nim kontrolę 

analizę i tworzę całą sprawozdawczość budżetową finansową, gusowską, która też 

spoczywa na moich barkach. I to tak naprawdę to jest cały taki główny zakres prac, 

którymi się zajmuje, ale no niestety to też nie wszystko, bo uczestniczę także przy 

wdrażaniu przy kontrolach, przy działaniach we wszystkich szczeblach wydziału 

finansowego, od dekretacji dokumentów po gospodarkę odpadami, gospodarkę 

podatkami. Nie jest mi to obce, jest mi to znane i też także nad tym działam. Wszelkiego 

rodzaju wdrażanie nowych przepisów, które na samorządy spływają naprawdę 

systematycznie i prawie zawsze mają odzwierciedlenie w wydziale finansów, w związku z 

tym też nie wyobrażam sobie nie znać i je wdrażam i analizuje. Ale proszę państwa 

pracując w urzędzie ponad 10 lat, jestem inspektorem do spraw budżetu i planowania. I 

jestem tutaj przed państwem. Już można powiedzieć, że jestem naprawdę przygotowana 

do tego, żeby pełnić funkcję skarbnika i ponosić wszelką odpowiedzialność za pracę, 

którą będę wykonywała. Nie jestem w stanie powiedzieć, przekazać państwu mojej 

wiedzy, moich umiejętności, na to przyjdzie czas ale mogę państwu obiecać tak 

naprawdę z czystym sercem, że dołożą wszelkich starań i wykażę swoje pełne 

zaangażowanie w pracę na rzecz wszystkich mieszkańców gminy Będzino. Dziękuję 

bardzo.  

1.1.18 Tomasz Baczyński (Radny)  

(...) A dlaczego pani Renato akurat Będzino? Skąd się pani dowiedziała o tej ofercie 

pracy?  

1.1.19 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Poczta pantoflowa dokładnie, to było w zasadzie. Słuchaj, jesteś pewna, że już chcesz?  

1.1.20 Anna Janiuk (Sekretarz Gminy Będzino)  

Jeżeli mogę to tutaj pomogę trochę pani Renacie, bo jak państwo pewnie zauważyliście, 

osoba, skromna, strasznie ją tutaj trema zjada. Normalnie jak rozmawialiśmy to 

troszeczkę inaczej to wyglądało. Mam nadzieję, że będzie jednak silną ręką trzymała nasz 

budżet w ryzach, bo taką jako taka osoba dała nam się tutaj poznać w pierwszych 

momentach kiedy ją poznaliśmy. A tak jak pani Renata tutaj powiedziała przeszła przez 

tak naprawdę wszystkie szczeble, pomocne w pracy głównego księgowego i księgowości. 

W związku z tym no też pewnie doszła do wniosku, że jest to czas na to, żeby chyba, 
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jeżeli myśli tu o dalszej pracy w samorządzie, to jest to najwyższe stanowisko, 

zwieńczenie jej dotychczasowej pracy. Tak mi się wydaje.  

1.1.21 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja rozumiem, ale bardziej będę dopytywał, dlaczego Będzino. 

1.1.22 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Jak Pan bardzo chce znać odpowiedź na te pytania, ona jest tylko jedna. W momencie, 

kiedy Patrycja zdecydowała się na podjęcie nowej pracy, no rozpuściliśmy wszystkie, 

jakby swoje możliwe wici kontakty, no bo wiadomym jest to, że to, co już podkreślałemm 

wcześniej to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko i musimy mieć osobę właściwą na 

to stanowisko. No i przez różne kontakty, jeden przez drugiego pojawiła się kandydatura 

pani Renaty, zaprosiliśmy rozmawialiśmy i z tego tytułu też zdecydował wójt o 

przedstawienie kandydatury państwu do podjęcia tej uchwały. Także tu droga jest prosta 

no. Najczęściej to jest tak, że takie dosyć odpowiedzialne stanowiska, to one nie są 

nigdzie gdzieś publikowane i na tej podstawie się kandydaci dowiadują tylko to jest na 

zasadzie przekazu pewnej informacji w rynek, tak powiedzą ten rynek, jakby często jest 

najlepszym źródłem pozyskiwania dobrych fachowców, także tak uważam, że tak to się 

dokładnie odbyło w tej sytuacji. 

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę. 

1.1.24 Tomasz Baczyński (Radny)  

Takie pytanko pani Renato, a co pani wie o naszej gminie? 

1.1.25 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Przeanalizowałam państwa budżet. Wiem, jest to troszeczkę mniejsza gmina, od Sławna. 

U was jest ponad 8000 mieszkańców, około 8600 jeśli dobrze pamiętam, u nas jest 

ponad 11 000. Głównie analizowałam budżety. Sprawdzałam, w jakim zakresie 

finansowym państwo pracują też to jest troszeczkę mniejszy budżet u państwa, w tym 

około 55 000 000 dochodów i wydatków jakieś 3 000 000 więcej, więc w tym zakresie 

poznawałam tutaj państwa i analizowałam. Czy sobie z tym poradzę i czy podołam.  

1.1.26 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pani Lucyna Parol. 

1.1.27 Lucyna Parol (Radna)  

Ja mam takie pytanie. Proszę panią Sławno, to prawie 70 km jest oddalone od Będzina. 

1.1.28 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

47 jest spod mojego domu. 

1.1.29 Lucyna Parol (Radna)  

Do Koszalina, ale od Koszalina jeszcze mamy 10 do Będzina, więc akurat w Sławnie 

mamy przyjaciół, więc zdaje sobie sprawę, że ta odległość jest dosyć duża. I proszę 

powiedzieć, jak codzienne takie dojazdy, jak to będzie wyglądało. 
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1.1.30 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Szóstki nie ma.  

1.1.31 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Jeszcze nie ma, tak może wkrótce powstanie. 

1.1.32 Lucyna Parol (Radna)  

Czy to właśnie też no nie będzie jakimś problemem. 

1.1.33 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Nie sądzę. Proszę państwa, ja mam już też dwoje nastoletnich dzieci, którzy też mi 

ułatwili ten temat że mamo, kiedy jak nie teraz. W związku z tym to też mi pomogło w 

zdecydowaniu do kandydowania na to stanowisko i odległość dokładnie spod mojego 

domu tutaj do Urzędu Gminy wyszło mi 48 km. np w dniu dzisiejszym to jest około 

godzinki drogi jazdy. Nie mniej dużo jeżdżę samochodem, nie jest to dla mnie problem, a 

droga jest prosta, a jeszcze perspektywa otwarcia nowego odcinka, który jeszcze 

umożliwi i ułatwi ten dojazd. Myślę, że nie ma z tym żadnych dla mnie problemów. 

1.1.34 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Muszę Panie Przewodniczący trochę wspomóc kandydatkę, bo może odpowiem tak, no 

słusznie pani radna Parol zauważyła, że pewnie tej księgowości w przedsiębiorstwach, a 

w urzędach się zdecydowanie różnią, ale chciałbym tutaj podkreślić, że pani Renata od 

2011 roku pracuje w urzędzie, więc ten okres jakby wcześniejszy to był taki okres, w 

którym uznała, że należy wspomnieć że zdobywa doświadczenia. Natomiast jeśli chodzi 

o księgowośc urzędu gminy miejskiej czy wiejskiej, to tak jak pani Renata powiedziała 

prawdopodobnie tutaj różnic nie ma albo nie wiem. Patrycja może się wypowie ale nie 

sądzę, że są jakiekolwiek różnice. Oczywiście jest pewna obawa dla wszystkich pani 

radna, jeżeli chodzi o kwestię wdrożenia się, ale ta obawa dotyczy każdego nowego 

pracownika, to nie jest coś, co nas dotyczy, tylko w tym przypadku, bo pamiętajmy o tym 

i tutaj to było jednym z podstawowych kryteriów decyzji wójta o przedstawieniu państwu 

kandydatury. To jest to, że pani Protasewicz ma ogromną właściwą wiedzę do tego 

stanowiska. I tutaj raczej nie widzę takiego zagrożenia, oczywiście samo wdrożenie się na 

stanowisku pracy zawsze jest jakimś tam utrudnieniem dla nowego pracownika, ale tak 

jak wcześniej żeśmy o tym mówili, będziemy starali się za wszelką na wszelkie możliwe 

sposoby, pani Renacie ułatwić ten temat i to zarówno, jeżeli chodzi o współpracę tutaj z 

wójtem ze mną, z panią skarbnik, y z panią sekretarz, jak również mam nadzieję z 

Patrycją, z którą przecież rozstajemy się w bardzo, że tak powiem przyjaznych 

stosunkach. No cieszymy się, że Patrycja chce podjąć nowe wyzwania, że chce się 

rozwijać. Żałujemy, że to nastąpiło, no ale takie jest życie. Każdy ma jakieś swoje cele 

życiowe i w momencie, kiedy się trafiają możliwości na to, żeby rozwijać się, no to z takiej 

możliwości się korzysta no. Tak jest też w przypadku pani Renaty, dziękuję.  

1.1.35 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja myślę, że pani Protasewicz też będzie chciała współpracować z radą, bo pan wójt tego 

nie wymienił. 

1.1.36 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Panie Przewodniczący, oczywiście liczą na bardzo dobrą współpracę z radą. Zresztą nie 
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ma innego wyjścia. No Szanowni Państwo jesteśmy na siebie wzajemnie w pewnych 

obszarach skazani. Tutaj co do tego nikt nie ma wątpliwości.  

1.1.37 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, ja mam od siebie takie pytanie, czy jest pani po rozmowach w swojej obecnej 

firmie, czy ewentualnie nie ma możliwości skrócenia tego okresu porozumienia za 

porozumieniem stron? 

1.1.38 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Rozmowy trwają cały czas. Pierwsze rozmowy przedstawiłam scenariusz odejścia, no ale 

wiedzą państwo też, że to jest okres budżetowy i muszę ten i pozostało na tym, że 

budżet muszę przygotować, ale też mam do wykorzystania cały urlop bieżący. W związku 

z tym na chwilę obecną jestem w stanie zadeklarować to, że na pewno ten urlop, kiedy 

tylko zostanie mi udzielony, zaangażuje w pełni na pracę tutaj w urzędzie i wdrażanie się.  

1.1.39 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję.  

1.1.40 Anna Janiuk (Sekretarz Gminy Będzino)  

To znaczy proszę państwa, tak jak po co była nam ta uchwała powołująca, no pani musi 

też mieć jakieś zabezpieczenie, przecież nie rozstanie się ze źródłem dochodu tak nie 

mając zabezpieczenia, że tutaj będzie przyjęta do pracy. W związku z tym no podjęcie tej 

uchwały warunkuje też odejście z poprzedniej pracy pani. A tak jak wcześniej już 

wspominaliśmy i tutaj to, co pani powiedziała, no będziemy starali zrobić to w jak 

najmniej bolesny sposób, przejęcie tych obowiązków i wdrożenie pań, zarówno 

korzystając z pomocy pani skarbnik dotychczasowej, jak i zaangażowania pani skarbnik 

nowej.  

1.1.41 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dla mnie to jest zrozumiałe, że chodzi tutaj o podjęcie niniejszej uchwały, żeby pani 

mogła poprowadzić dalsze rozmowy, jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę, to jest 

oczywiste tylko, że pytałem o to czy prowadzi jakieś rozmowy wstępne uzgodnienia 

skrócenia tego okresu wypowiedzenia, nie, proszę Pan Markkowski. 

1.1.42 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja może dodam, że oczywiście te pytanie, które pan przewodniczący zadał my 

zadawaliśmy pani Renacie wielokrotnie. Wiem, jak trudno jest rozstać się z zakładem 

pracy, który pracownika ceni i taka jest tutaj sytuacja, więc myślę że jeżeli pani Renata 

wykona swoje zobowiązania wobec aktualnego pracodawcy, to ten pracodawca będzie 

miał szansę bardziej przychylnie spojrzeć na skrócenie tego okresu wypowiedzenia, a 

jeżeli by coś takiego nastąpiło, no to niezwłocznie złożymy projekt uchwały o zmianę 

tego terminu powołania skarbnika z 1 grudnia na termin wcześniejszy. Na dzisiaj nie 

możemy tego w inny sposób zrobić, bo taki jest okres ustawowo wypowiedzenia, czyli 3 

miesiące.  

1.1.43 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę czy ktoś jeszcze? Proszę Pan Baczyński. 
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1.1.44 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż pani Renato nie wiem, czy ma pan świadomość, że przez ostatnie 2 lata 

wójt nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Co pani o tym myśli? Jako kandydatka 

na skarbnika?  

1.1.45 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Nie wiem, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Analizowałam, sprawdzałam tę sytuację. I 

nie mam tutaj nic do powiedzenia. 

1.1.46 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, no to przystępujemy do 

głosowania za podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino. Także 

no witamy panią i myślę, że tutaj w najbliższym czasie będzie okazja się spotkać niejako 

na roboczo. Proszę pan Markowski jeszcze.  

1.1.47 Dariusz Markowski (Zastępca Wójta Gminy Będzino)  

Ja chciałem tylko bardzo podziękować radzie za takie głosowanie i przychylność, jeżeli 

chodzi o kandydaturę. No i mam nadzieję, że i współpraca z radą i skarbnika z radą dla 

wszystkich będzie coraz lepsza dziękuję bardzo. (...)  

1.1.48 Renata Protasewicz (Kandydatka na Skarbnika Gminy Będzino)  

Ja także bardzo serdecznie państwu dziękuję za obdarzone zaufanie, dziękuję państwu.  

1.1.49 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, ja tak bardzo wstępnie chciałbym podziękować też za dotychczasową pracę z 

panią Patrycją Woltmann, nie mniej jednak ta współpraca jeszcze się nie kończy, także 

jest jeszcze na to czas. Zobaczymy po wykonaniu pierwszego półrocza. Proszę, czy 

jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.50 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, ja tylko może się tak króciutko odniosę. Pani Patrycjo , to że 

głosowaliśmy wszyscy za przyjęciem tej uchwały, żeby pani odeszła, żeby mogła uchwała 

to że pani sama chce odejść, to nie znaczy, że my wszyscy tak bardzo chcemy, żeby pani 

odeszła, to jest tylko po prostu głosowanie, po to, żeby pani nie ograniczać możliwości 

rozwoju. Tak proszę to przyjąć w ten sposób. Dziękuję bardzo.  

Pkt. 4. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:42:50 

1.1.51 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to dziękuję. Zamykam 

obrady czterdziestej pierwszej sesji nadzwyczajnej, a jeszcze tak na marginesie bardzo 

bym prosił, żebyśmy nie mieli co tydzień sesji nadzwyczajnych, żebyśmy jakoś to 

planowali inaczej, dziękuję. 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 30.08.2021 r. 


	06 Protokół nr. 41 XLI SESJA 24.08.2021 r
	06 transkrypcja nr. 41 XLI SESJA 24.08.2021 r

