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Protokół Nr I/2014 
z obrad I Sesji Rady Gminy i Miasta 

z dnia 1 grudnia 2014 r. 
 

 
 
 
Porządek obrad sesji:   

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ślubowanie radnych. 
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 
4. Ustalenie porządku obrad. 
5. Powołanie Komisji Uchwał. 
6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród: 

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady GiM, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
- przeprowadzenie głosowania /tajnego/, 
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród. 

7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady GiM prowadzenia Sesji od Radnego Seniora. 
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród: 

- zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady GiM, 
- powołanie komisji skrutacyjnej, 
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
- przeprowadzenie głosowania /tajnego/, 
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród. 

9. Zakończenie obrad I sesji Rady. 

Punkt 1. 
 

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady 
Gminy i Miasta Wyszogród" – powiedział Przewodniczący Senior, kontynuując, że 
dziękuje za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich 
starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. 
Przewodniczący Senior kontynuował informując, że w przypadku Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród ustawowy skład wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 
radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród, umożliwia to przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie 
prawomocnych uchwał. 
Następnie powitał pracowników urzędu, radnych, którzy objęli zdobyli mandat w 
wyborach do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Przewodniczącą Gminno-Miejskiej 
Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie Panią Bogumiłę Jasińską. 
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Punkt 2. 
 

W punkcie 2 Przewodniczący Senior powiedział, że obecnie przystąpimy do ceremonii 
złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Zaproponował, aby ślubowanie 
odbywało się w następujący sposób. Po odczytaniu roty 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”, Przewodnicząca Gminno-Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Wyszogrodzie Pani Bogumiła Jasińska odczyta z listy kolejno imiona i 
nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo "ślubuję" 
lub zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg", po czym wręczy zaświadczenia Gminno-
Miejsko Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie potwierdzające objęcie mandatu radnego. 
Następnie Przewodniczący Senior zapytał, czy są inne propozycje? W związku z brakiem 
pytań radni przystąpili do ślubowania.  
Przewodniczący Senior podziękował i stwierdził, że radni objęli mandat radnego Rady 
Gminy i Miasta Wyszogród. 

 
Punkt 3. 

 
Przewodniczący Senior poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją objęcia funkcji 
Starosty Płockiego przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród zostało złożone pismo 
dotyczące zrzeczenia się mandatu Burmistrza GiM Wyszogród przez Pana Mariusza 
Bieńka.  
Pismo zostało odczytane przez Przewodniczącego Seniora, a następnie Sekretarz 
wyjaśniła, iż w chwili obecnej trwa posiedzenie Rady Powiatu, w związku z tym Pan 
Burmistrz będzie spóźniony na dzisiejsze obrady, za co bardzo przeprasza, ale jak tylko 
dojedzie to osobiście przed Radą Gminy i Miasta Wyszogród złoży wyjaśnienie. 

Punkt 4. 
 

W punkcie 4 Przewodniczący Senior przedstawił proponowany porządek obrad sesji 
przygotowany z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Płocku przez Burmistrza 
Gminy i Miasta Wyszogród. 
Przewodniczący Senior zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie 
przedstawionego porządku obrad. 
Radny Hubert Więckowski wniósł propozycję wybrania w dniu dzisiejszym składy 
osobowe komisji stałych. 
Przewodniczący przystąpił do głosowania pytając, kto jest za porządkiem z 
wprowadzonym dodatkowym punktem powołaniem składów osobowych komisji 
stałych? 
Za przyjęciem jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Przewodniczący Senior stwierdził, że Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie 
ustaliła porządek obrad, przy czym punkty 1, 2, 3, 4 porządku obrad uznał za 
zrealizowane.   

Punkt 5. 
 
Powołanie Komisji  Uchwał. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie radnych, kandydatów do Komisji Uchwał: 
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Radni zgłosili: Wiesława Tomkiewicza, Zbigniewa Madany oraz Wojciecha 
Lubiszewskiego.  
Po zgłoszeniu kandydatur do komisji uchwał Przewodniczący zapytał, czy zgłoszeni 
radni  wyrażają zgodę na powołanie w skład Komisji Uchwał? 
Radni wyrazili zgodę, w związku z tym przegłosowano w całości skład komisji. 
Za powołaniem komisji uchwał w zaproponowanym składzie głosowało 15 radnych, za 
przyjęciem było 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Komisja Uchwał została zaakceptowana jednogłośnie. 

 
Punkt 6. 

 
Przewodniczący Senior powiedział, że przystępujemy do wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta Wyszogród, po czym poinformował, iż wybór zakłada:  
1)zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy; 
2)powołanie Komisji Skrutacyjnej; 
3)przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy; 
4)prezentacja (wystąpienia) kandydatów; 
5)przeprowadzenie głosowania (tajnego); 
6)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 
 
Przewodniczący Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur.  
Radny Zbigniew Madany zgłosił radnego Józefa Zbigniewa Boszko. 
Radny Wiesław Tomkiewicz zgłosił radnego Andrzeja Woźniaka. 
 
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący Senior zamknął listę 
kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród, po czym przeszedł 
do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej.  
Do pracy w komisji zgłoszono: 
Radne: Barbarę Dominikiewicz, Joannę Misiakowską, Wandę Lesińską. 
Po wyrażeniu zgody na pracę w komisji, Przewodniczący przegłosował skład komisji 
skrutacyjnej. 
Za powołaniem komisji uchwał w zaproponowanym składzie głosowało 15 radnych, za 
przyjęciem było 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
Przewodniczący Senior ogłosił  przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i 
przygotowania do przedstawienia projektu regulaminu głosowania. 
 
Po przerwie: 
 
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Dominikiewicz wyjaśniła regulamin 
głosowania, a następnie Wiesław Tomkiewicz odczytał uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
Przewodniczący Senior zarządził głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem było 15, 
przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Przewodniczący Senior stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu 
głosowania wyboru przewodniczącego rady została podjęta. Treść stanowi załącznik do 
protokołu. (Uchwała 1/I/2014).   
Przewodniczący Senior przystąpił do przedstawienia swojej osoby jako kandydata na 
funkcję Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.  
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Radny Józef Zbigniew Boszko powiedział, że dziękuje za wystawienie jego osoby jako 
kandydata. Powiedział, że jest już piątą kadencję radnym, dwie z nich był 
przewodniczącym rady, a jedną zastępcą. Radny Józef Zbigniew Boszko kontynuując 
powiedział, że tak jak jego ojciec, który przekazał działkę pod budowę szkoły w 
Drwałach, tak on działa na rzecz mieszkańców, między innymi w OSP i partii PSL. 
Na koniec swojej wypowiedzi radny wspomniał, że ma żonę, 4 dzieci i 3 wnuków. 
Następnie swoją osobę zaprezentował radny Andrzej Woźniak, który powiedział, że 
przyszedł dzisiaj na sesję i dowiedział się, że jest jeden kandydat i dlatego poprosił 
Wiesława Tomkiewicza, aby jego zgłosił. Tylko dlatego, aby ta rada była normalna, 
niepartyjna, nie sterowana – wyjaśnił radny.  
Kontynuując radny powiedział, że ostatnie cztery lata w radzie było normalnie, to co kto 
myślał to mógł powiedzieć. Dalej radny powiedział, że Pan Boszko ma już 5 kadencji, a ja 
jestem trzecią kadencję. Jedną kadencję, którą był przewodniczącym Pan Boszko 
uważam za złą i była nie do końca fair. Chciałbym poprowadzić Radę tak, jak była 
prowadzona do tej pory, żeby wszyscy mieli swoje zdanie, swoje pomysły na jak 
najlepsze prowadzenie i wykorzystanie środków dla Gminy i Miasta Wyszogród – 
powiedział radny Andrzej Woźniak. 
Na koniec swojej wypowiedzi radny powiedział ma żonę i dwójkę dzieci oraz „ostatnio ja 
zrezygnowałem, a teraz mój syn zwalnia się, żebym ja mógł być przewodniczącym”. 
Na tym radny Andrzej Woźniak zakończył.  
Przewodniczący Senior powiedział, że w kwestii handlowca nie do końca tak było, po 
czym zakończył prezentację i poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy.  
Komisja rozdała karty, radni po głosowaniu wrzucili karty do urny, a następnie 
ogłoszono przerwę. 
 
Po przerwie: 
 
Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z przeprowadzonych wyborów 
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w wyniku którego 
Przewodniczącym został radny Józef Zbigniew Boszko. 
Komisja Uchwał odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik. 

Przewodniczący Senior zarządził głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem uchwały 
było 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród została 
podjęta. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. (Uchwała nr 2/I/2014) 

 
 

Punkt 7. 
 

Przewodniczący Senior został nowym Przewodniczącym Rady GiM Wyszogród za co 
podziękował i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, żeby tę funkcje pełnić godnie i 
zgodnie z prawem. 
Do obrad dołączył nowy Starosta Płocki Mariusz Bieniek.  
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Punkt 8. 
 

Przewodniczący poinformował, że  Rada przystępuje do realizowania dalszych punktów 
porządku obrad to jest do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM. Powiedział, że 
procedura wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM jest taka sama jak 
Przewodniczącego Rady. 
W związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady 
GiM Wyszogród. 
Radna Wanda Lesińska zgłosiła radną Barbarę Dominikiewicz. 
Rady Mariusz Caban zgłosił Wiesława Tomkiewicza. 
W związku z barkiem dalszych zgłoszeń Przewodniczący zamyka listę kandydatów na 
Wiceprzewodniczącego Rady GiM i poprosił o jej przegłosowanie. 
Za jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w skład której zaproponowano radnych: 
Andrzeja Woźniaka, Wandę Lesińską, Joannę Misiakowską. 
Przewodniczący zarządził głosowanie zaproponowanego składu osobowego Komisji 
Skrutacyjnej w wyniku którego za przyjęciem jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 
0. 
Przewodniczący poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie 
regulaminu głosowania oraz ogłosił przerwę w obradach. 
 
Po przerwie. 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Regulamin głosowania wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady GiM Wyszogród. 
Następnie Przewodniczący Komisji Uchwał przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM. 
Wobec braku dyskusji nad przedstawioną uchwałą Przewodniczący zarządził 
głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Treść uchwały 
stanowi załącznik do protokołu (Uchwała 3/I/2014). 
 
Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i poprosił Komisję 
Skrutacyjną o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 
 
Po przerwie wznowionych obradach. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Protokół Komisji Skrutacyjnej w 
sprawie głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady GiM, z którego wynika, że 
radna Barbara Dominikiewicz została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady GiM 
Wyszogród. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik. 
Radny Wiesław Tomkiewicz odczytał uchwałę w sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
Przewodniczący zarządził głosowanie: 
Za przyjęciem uchwały jest 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
Przewodniczący powiedział, że uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść 
uchwały stanowi załącznik do protokołu (4/I/2014).  
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W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród pogratulował nowemu 
Staroście, a następnie udzielił mu głosu. 
Starosta Płocki przeprosił za spóźnienie, a następnie wyjaśnił, iż chciał osobiście 
poinformować o decyzji, którą podjął w kwestii objęcia funkcji Starosty Płockiego.  
Starosta Mariusz Bieniek powiedział, że decyzja jaką podjął była najtrudniejszą decyzją 
w jego sferze zawodowej.  
Kontynuując Starosta powiedział, że głosy wyborców upoważniają żeby dalej ingerować 
i włączać się w działania gminy. Następnie Starosta powiedział, o zaplanowanych na 
najbliższe 6,7 lat przygotowanych do realizacji inwestycji, np. w ramach Regionalnego 
Instrumentu Terytorialnego oraz powiedział o możliwości ubiegania się o środki 
finansowe w ramach LGD. 
Starosta Płocki kończąc powiedział, że szkoda się „w jakiś sposób” rozstawać. 
Wyjątkowe środowisko samorządowe. Ten kto wygra te wybory, to na pewno podzieli 
moje zdanie, że jest to honor, zaszczyt i przyjemność w takim samorządzie pracować – 
powiedział Mariusz Bieniek, po czym pogratulował Przewodniczącemu Rady i 
Wiceprzewodniczącej. 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród pogratulował Panu Staroście, a 
następnie przeszedł do realizacji wprowadzonego punktu do porządku obrad na 
początku sesji. 
 

Punkt 9. 
 

W punkcie 9 radni powołali składy osobowe komisji. Wybór rozpoczęto od komisji 
rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady zapytał radnych w jaki sposób chcieliby przeprowadzić 
głosowanie: tajne czy jawne. 
Radny Hubert Więckowski zaproponował jawne, natomiast radny Andrzej Woźniak 
tajne. 
Sekretarz powiedziała, że powołanie składu osobowego komisji rewizyjnej jest możliwe 
w głosowaniu tajnym, bądź Rada Gminy i Miasta Wyszogród może dokonać wyboru 
przez aklamację. 
Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy do głosowania tajnego, w 
związku z tym poprosił o zgłoszenie kandydatów do komisji. 
Zgłoszeni kandydaci to: Joanna Misiakowska, Krzysztof Smółka, Andrzej Dobaczewski, 
Mariusz Caban. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.  
Zgłoszono radnych: Wojciecha Lubiszewskiego, Zbigniewa Madany, Wandę Lesińską. 
Przewodniczący zarządził przerwę. Podczas przerwy radny Andrzej Dobaczewski 
zrezygnował z bycia członkiem komisji rewizyjnej. 
 
Po przerwie komisja skrutacyjna wyjaśniła zasady głosowania tajnego, po czym rozdała 
karty do głosowania w pierwszej kolejności na wybór Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z trzema nazwiskami: Joanna Misiakowska, Krzysztof Smółka, Mariusz 
Caban. Osoba która zdobędzie największą liczbą głosów zostanie Przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej. 
Po podliczeniu głosów komisja ogłosiła, iż Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została 
Joanna Misiakowska, która podziękowała za wybór. Wyjaśniła, że w szkole również są 
kontrole za które radna jest między innymi odpowiedzialna. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik. 
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Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się do pracy w komisji skrutacyjnej do wyboru 
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Skład komisji skrutacyjnej pozostał taki jak w przypadku wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej tj. Wojciech Lubiszewski, Zbigniew Madany, Wanda Lesińska. 
 
Komisja skrutacyjna rozdała karty z dwoma nazwiskami radnych: Mariusz Caban oraz 
Krzysztof Smółka. 
Po głosowaniu tajnym komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki, informując, iż 
Wiceprzewodniczącym Rady został Mariusz Caban, a tym samym członkiem komisji 
rewizyjnej został radny Krzysztof Smółka. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi 
załącznik. 
Komisja Uchwał odczytała uchwałę w sprawie powołania składu osobowego komisji 
rewizyjnej. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, w wyniku którego 15 radnych było za przyjęciem 
uchwały, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. 
Następnie Przewodniczący poprosił radnych o zgłaszanie radnych do pozostałych 
dwóch komisji stałych. 
Do Komisji Komunalnej i Spraw Obywatelskich zgłosili się następujący radni: Arkadiusz 
Błaszczyk, Hubert Więckowski, Andrzej Dobaczewski, Waldemar Łątka, Wiesław 
Tomkiewicz, Andrzej Woźniak. 
Do Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Budżetu zgłosili się radni: Zbigniew Madany, Wanda 
Lesińska, Wojciech Lubiszewski, Tadeusz Kazimierczak. 
Następnie Komisja Uchwał odczytała uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Budżetu. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku którego za przyjęciem uchwały 
jest 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 
powiedział Przewodniczący Rady. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu 
(Uchwała 6/I/2014). 
Następnie Komisja Uchwał odczytała uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w wyniku którego za przyjęciem uchwały 
jest 15 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 
powiedział Przewodniczący Rady. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu 
(Uchwała 7/I/2014). 
Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę celem ukonstytuowania się komisji. 
Po przerwie wznowiono obrady. Komisje poinformowały, iż Przewodniczącym Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich został radny Andrzej Dobaczewski, a 
jego zastępcą radny Hubert Więckowski. 
Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Budżetu został radny Zbigniew 
Madany, a jego zastępcą radna Wanda Lesińska. 
 
Po zakończonych sprawach organizacyjnych radny Andrzej Woźniak zwrócił się do 
Sekretarz z pytaniem w kwestii wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 
Sekretarz powiedziała, że po spotkaniu z Komisarzem Wyborczym będzie mogła 
powiedzieć więcej, a to co dziś może powiedzieć to to, iż w najbliższych dniach 
prawdopodobnie zwróci się do Rady Gminy o zwołanie sesji i podjęcie uchwały o 
wygaśnięciu mandatu burmistrza. Decyzje administracyjne i sprawy bieżące 
podejmowane będą przez Sekretarza i Pani Skarbnik. Od momentu powołania 
Komisarza dla gminy w ciągu 90 dni zostaną przeprowadzone wybory przedterminowe. 
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W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczą przeszedł do ostatniego punktu 
obrad. 

 
Punkt 10. 

 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród Józef Zbigniew Boszko o godz. 18.00 zamknął obrady I Sesji  Rady Gminy i 
Miasta Wyszogród. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolant: 
Agata Szczurowska 


