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Protokół Nr II/2015 
z obrad IV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z dnia 30 marca 2015 r. 
____________________________________________________________ 

 
 
Porządek obrad:   
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza GiM Wyszogród. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. Złożenie gratulacji sołtysom z terenu gminy Wyszogród. 
6. Zakończenie obrad. 
 

Punkt 1. 
 

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Zbigniew Boszko otwiera 
obrady IV Sesji Rady GiM. Na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach uczestniczy  
14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta Wyszogród może podejmować 
prawomocne decyzje i uchwały. 
Następnie Przewodniczący informuje, że dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie 
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku oraz ustawy o samorządzie gminny, po czym 
wita zaproszonych gości, a następnie przechodzi do kolejnego punktu.  
 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący, odczytuje porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza GiM Wyszogród. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. 
5. Złożenie gratulacji sołtysom z terenu gminy Wyszogród. 
6. Zakończenie obrad. 
 
Następnie Przewodniczący pyta, czy są uwagi co do porządku obrad dzisiejszej Sesji? 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystępuje do przegłosowania porządku obrad: 
Za przyjęciem jest 14 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0  
Przewodniczący Rady informuje, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Punkt 3. 

 
Przewodniczący informuje, że przystępujemy do punktu 3., celem złożenia ślubowania przez 
nowo wybranego Burmistrza GiM Wyszogród. Przewodniczący prosi Przewodniczącą Gminno-
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wyszogrodzie Panią Izabelę Boszko o odczytanie zaświadczenia 
o bezpośrednim wyborze Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, po czym poprosi wszystkich   
o powstanie. 
 
Pani Iza odczytał zaświadczenie, następnie wręczyła zaświadczenie i złożyła gratulacje, po czym 
Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Pana Jana Boszko o złożenie ślubowania. 
Pan Jan Boszko składa ślubowanie wobec Rady Gminy i Miasta Wyszogród odczytując rotę 
ślubowania: 
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„Obejmując Urząd Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród uroczyście ślubuje, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra  publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy i miasta – tak mi dopomóż Bóg”. 
Przewodniczący gratuluje Panu Burmistrzowi z okazji wyboru na zaszczytną funkcję Burmistrza 
Gminy i Miasta Wyszogród.  
W imieniu Rady Gminy i Miasta Wyszogród życzy wytrwałości i umiejętności w dążeniu do 
realizacji planowanych  
i oczekiwanych przez społeczność zadań i wyzwań, a następnie poprosi nowo wybranego 
Burmistrza o zabranie głosu. 
Uczestnicy obrad składają gratulacje i życzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród Janowi 
Boszko. 
Następnie Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Jan Boszko mówi: 
„Zostanie burmistrzem, to duża odpowiedzialność i zobowiązanie. To swoiste zlecenie na czas 
określony, które trzeba jak najlepiej i jak najsolidniej w interesie mieszkańców wykonać. Jestem 
dumny z tego, że społeczność wyszogrodzka wybrała mnie na burmistrza. Chcę podziękować tym, 
którzy mi zaufali. Będę się starał skrupulatnie wypełniać swoje zadania, zgodnie ze społecznymi 
oczekiwaniami. Chcę być burmistrzem wszystkich mieszkańców, ponad podziałami społecznymi. 
Dlatego liczę na Radę Gminy i Miasta, że będzie umiała współdziałać ze mną bez złości, podziałów  
i ocen. Zapewniam ze swej strony, że będę ciężko pracował, tak jak nauczyli mnie tego rodzice, bez 
uraz i politycznych podtekstów. Powinna nas połączyć wspólna praca i duma, by rozwijać jak 
najlepiej nasze miasto i gminę”. 

Punkt 4. 
 

W tym miejscy Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Wojewodę Mazowieckiego Pana 
Jacka Kozłowskiego. 
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski gratuluje burmistrzowi uzyskanego poparcia wśród 
mieszkańców, po czym podsumowuje minione trzy miesiące pełnienia funkcji burmistrza przez 
Wiesława Przedpełskiego. 
W dalszej części głos zabrał Wiesław Przedpełski mówiąc: 
„To było dla mnie trudne zadanie. Obejmując to stanowisko, niewiele wiedziałem o gminie  
i ludziach. Po trzech miesiącach pracy muszę powiedzieć, że to był dla mnie wspaniały czas. 
Poznałem fantastycznych ludzi odtąd zawsze będę już śledził to, co będzie się działo  
w Wyszogrodzie. Nowemu burmistrzowi życzę wszystkiego najlepszego, wytrwałości  
oraz znaczących sukcesów – podsumował Wiesław Przedpełski. 
W imieniu Rady i Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród Józef Zbigniew Boszko składa 
podziękowania za współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej. 
Następnie głos zabrał Starosta Płocki mówiąc: 
Gratuluję mieszkańcom wyboru nowego burmistrza, tym bardziej, że sprawcą tego zamieszania 
byłem ją sam. Mamy wielu mieszkańców, którym trzeba pomagać, nie pytając o legitymację i 
poglądy polityczne. Liczę jednak na to, że nadal będziemy zgodnie działać w interesie naszego 
miasta i gminy. Życzę, abyśmy tak zgodnie jak dotąd, pracowali we wspólnym interesie – 
powiedział Mariusz Bieniek. 
W dalszej części Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród gratulacje składają:  
w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego 
Delegatury w Płocku Michał Twardy,  
Ks. Zenon Glicner oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski. 
 

Punkt 5. 
 
Przewodniczący Rady mówi, że z uwagi na fakt, iż w miesiącu lutym odbyły się w gminie 
Wyszogród zebrania wyborcze sołtysów, rad sołeckich oraz komisji rewizyjnych wspólnie  
z nowo wybranym Burmistrzem Panem Janem Boszko oraz  pełniącym funkcję Burmistrzem 
Gminy i Miasta Wyszogród Panem Wiesławem Przedpełskim złożą gratulacje dla przedstawicieli 
sołectw: 
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Panu Wiktorowi Dobrowolskiemu (sołectwo Bolino), Panu Adamowi Szparadowskiemu 
(sołectwo Chmielewo), Panu Wojciechowi Lubiszewskiemu (sołectwo Ciućkowo), Panu 
Mariuszowi Caban (sołectwo Grodkowo), Panu Andrzejowi Rokickiemu (sołectwo Grodkówko), 
Panu Piotrowi Jaroszewskiemu (sołectwo Wilczkowo), Panu Tadeuszowi Kazimierczakowi 
(sołectwo Pozarzyn), Panu Henrykowi Fijałkowskiemu (sołectwo Pruszczyn), Pani Grażynie 
Wilczyńskiej (sołectwo Rostkowice), Panu Markowi Jurkiewiczowi (sołectwo Wiązówka), Panu 
Januszowi Kulińskiemu, Panu Bogusławowi Karasiewiczowi, Panu Andrzejowi Gruszka, Pani 
Jolancie Kęsickiej, Panu Kamilowi Golatowskiemu (sołectwo Rębowo), Pani Marzenie 
Kołakowskiej (sołectwo Słomin), Panu Mirosławowi Paradowskiemu (sołectwo Starzyno).  
Sołtysom wręczono gratulacje, po czym Przewodniczący złożył podziękowania byłym sołtysom, 
którzy przez minione lata pomagali radnym w wypełnianiu ich mandatów: 
Panu Romanowi Pawlakowi (sołectwo Kobylniki), Pani Marioli Olszewskiej (sołectwo Słomin), a 
także byłym sołtysom, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach sesji Pani Ewie Woźniak 
(sołectwo Starzyno), Panu Jarosławowi Golatowskiemu (sołectwo Rębowo), Panu Mirosławowi 
Ziętara (sołectwo Drwały), Panu Adamowi Rynkiewiczowi (Rakowo).  
 

Punkt 6. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
Józef Zbigniew Boszko o godz. 11.00 zamknął obrady IV Sesji  Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 
Józef Zbigniew Boszko 

 
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 


