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Protokół nr III/2015 
z obrad V Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z  dnia 10 kwietnia 2015 r. 
__________________________________________ 

  
    W obradach uczestniczy  15 radnych 
    Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie:  
 
- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie  
w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.  

 

4. Zakończenie obrad. 
Punkt 1. 

 
O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Józef Zbigniew Boszko otwiera 
obrady V Sesji Rady GiM witając: radnych, burmistrza wraz z pracownikami urzędu, sołtysów. 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach uczestniczy 12 radnych, 
co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować prawomocne decyzje 
 i uchwały. 
W tym miejscu dołączają pozostali radni o czym informuje Przewodniczący Rady. 
 

Punkt 2. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady wyjaśnia, iż Sesja zwołana została na wniosek Burmistrza 
(wniosek stanowi załącznik do protokółu), a następnie odczytuje proponowany porządek obrad. 
Po odczytaniu porządku Przewodniczący pyta, czy są uwagi, po czym przechodzi do głosowania 
porządku obrad.  
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy i Miasta Wyszogród. 
 

Punkt 3. 
 

O przedstawienie uchwały Przewodniczący prosi Pełnomocnika ds. wyborów Annę Półchłopek. 

Anna Półchłopek wyjaśnia, iż  zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach 
Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r., a następnie informuje, iż uchwałę należy przedłożyć  
do dnia 10 kwietnia 2015r. do Komisarza Wyborczego w Płocku. 
Anna Półchłopek odczytuje przedmiotową uchwałę. 
Przewodniczący Rady proponuje przejście do głosowania. 
Radny Andrzej Woźniak proponuje porozmawianie w kwestii uchwały, po czym pyta Anny 
Półchłopek, czy Rada musi podjąć taką uchwałę? 
Anna Półchłopek odpowiada – tak musimy, jest to zapisane w art. 12 Kodeksu Wyborczego, jeżeli 
w danym momencie przebywa więcej niż 15 osób w jakimkolwiek zakładzie typu DPS, zakład 
karny, dom studentów to wtedy Rada Gminy musi podjąć taką uchwałę. 
Radny Andrzej Woźniak mówi, że skoro jest taki wymóg to po co nas się woła i co my mamy 
zadecydować, bo ja tego nie rozumiem, jeżeli jest nam odgórnie przekazywane  
i my musimy to bez sensu jest, żebyśmy my nad czymkolwiek głosowali. Ja uważam, że po ostatnich 
wyborach, że to jest ostatnia komisja, ostatni obwód, który jest nam potrzebny do czegokolwiek.  
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Następnie radny Andrzej Woźniak mówi, iż osoby które tam się znajdują mogą przyjść same  
z opiekunami do punktu wyborczego na hali, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będzie punkt zrobiony. 
Osoby nie mogące przyjść mogą być dowiezione na wózkach, a 3 czy 4 osoby, które są leżące może 
komisja podejść i załatwić sprawę, tak jak powinno to wyglądać. To jest śmiech na sali, cały ten 
obwód i instytucja, która tam się znajduje. Zwołuje się sesje nadzwyczajną do tego, że my nie mamy 
prawa nad czymś decydować i zabieranie jakiegokolwiek głosu powiedział radny Andrzej 
Woźniak. 
Anna Półchłopek wyjaśnia, iż utworzenie tego obwodu głosowania narzuca Kodeks Wyborczy  
i w tej kwestii nie możemy opierać się na tym, czy to jest zasadne, czy nie, tylko to jest taki przymus.  
Na wniosek kierownika danej jednostki, w naszym przypadku DPS, który nie mam konieczności 
tworzenia tam głosowania, to wtedy można ewentualnie nie tworzyć obwodu, ale to wtedy też 
trzeba podjąć uchwałą rady. 
Radny Andrzej Woźniak mówi, że od tego trzeba było zacząć. Poprosić kierownika, czy dyrektora, 
żeby nam wyjaśnił dlaczego uważa, że ten obwód jest potrzebny, bo ja uważam, że jest to ostatnie 
miejsce, w którym jest potrzeba po ostatnich dwóch wyborach. 
Przewodniczący Rady pyta, czy o ten okręg wystąpił dyrektor? 
Anna Półchłopek odpowiada, że nie musi występować, jeżeli w dniu wyborów przebywa więcej  
niż 15 osób. To my mamy obowiązek, narzucony przez nowelizację Kodeksu Wyborczego. Do tej 
pory było tak, że na wniosek dyrektora był tworzony taki obwód, natomiast teraz on nie musi 
wnioskować o to. Rada Gminy ma taki obowiązek, żeby taki obwód ewentualnie utworzyć. 
Radny Andrzej Woźniak mówi - połowa pensjonariuszy, którzy tam się znajdują mogą spokojnie 
dojść, czyli tam nie ma 15, które muszą. 
Anna Półchłopek mówi, że nie chodzi o to czy ktoś może czy nie może, tylko że w danym momencie, 
dniu przebywa więcej niż 15 osób. 
Radny Andrzej Woźniak pyta, czy gdyby dyrektor przed taką dzisiejszą sesją złożył do Pani 
wniosek, że nie jest potrzeby obwód, bo zostaje 5 czy 6 osób to wtedy nie było by sprawy? 
Anna Półchłopek wyjaśnia, że wtedy też będziemy musieli podjąć uchwałę, że nie tworzymy, jeżeli 
zostanie złożony wniosek. 
Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli: radny Andrzej Woźniak i Krzysztof Smółka 
mówiąc, iż w DPSie przebywa więcej niż 15 pensjonariuszy, w związku z czym istniej 
konieczność powołania obwodu, a nie rzucanie wątpliwości na pracę komisji. 
Przewodniczący Rady informuje, że trochę podziela zdanie radnego Andrzeja Woźniaka. 
Radny Andrzej Woźniak mówi, że nie zostało nic zrobione w tej kwestii, aby podjąć jakąś 
alternatywę. Przed taką sesją wypadałby zastanowić się, czy taka komisja musi być czy nie.  
Radna Joanna Misiakowska mówi, że o nie utworzenie obwodu powinien wnioskować dyrektor, 
więc my nie możemy nikogo zmuszać, narzucać zdania, że powinien złożyć wniosek do Rady. Jeśli 
były zastrzeżenia co do przeprowadzenia wyborów w tym okręgu, to zostałby zgłoszone a nie są. 
Anna Półchłopek wyjaśnia, że byli mężowie zaufania, była komisja i protokoły i był czas  
na zgłaszanie zarzutów, jeżeli jest coś nie tak. Protokoły przyszły bez zarzutów, bez uwag mężów 
zaufania. 
Radny Andrzej Woźniak mówi, że widocznie nikomu nie zależał ona 24 głosach, ale jak wyglądały 
wybory to na pewno Pani wie. 
Burmistrz Jan Boszko mówi, że poniekąd się zgadza możemy rozważyć to w przyszłości, jeśli 
padnie taki wniosek, ale to jest naszym obowiązkiem, aby zapewnić tym osobom, bo są osoby 
leżące, które naprawdę nie mogą dotrzeć, a nie dostarczenie ich spowodowałby większe 
komplikacje, bo to jest obowiązek obywatelski. 
Kwestia wiarygodności jaką podejrzewasz kolego radny, możemy to zgłosić. Do tej pory nie było 
żadnych wniosków do komisji możemy wyjaśnić tą sprawę. Z całym szacunkiem, ale jest  
to uderzanie w komisję i ludzi którzy tam pracują. 
Radny Andrzej Woźniak mówi, to jest rzeczywista prawda, ja mogę świadków przedstawić, na to 
jak tam wyglądały wybory. Ja tego nie powiedziałem są sfałszowane wybory tylko jak wyglądały. 
Anna Półchłopek mówi, że każdy ma  prawo głosować. 
Radna Joanna Misiakowska mówi to jest obowiązek konstytucyjny. 
Radny Andrzej Woźniak mówi można było rozpatrzyć wniosek, zrobić tak czy tak. 
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Anna Półchłopek informuje, że my nie możemy narzucać dyrektorowi jednostki, czy kierownikowi, 
że może pan uzasadni, bo byśmy tam  nie chcieli tworzyć tam tego obwodu, bo my tych ludzi 
pozbawiamy obowiązku obywatelskiego. 
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli Anna Półchłopek, radna Joanna Misiakowska  
oraz Andrzej Woźniak. 
Sołtys Wojciech Kuliński pyta, jakie konsekwencje będą, jeśli Rada by to odrzuciła. 
Anna Półchłopek wyjaśnia - wtedy komisarz wyborczy by to uchwalił. 
Burmistrz mówi - przed faktem dzisiejszym postawił nas komisarz wyborczy. Rada Gminy za 
każdym razem musi podejmować taką uchwałę. Ja nie przeczę, że wniosek radnego nie jest do 
rozważenia w przyszłości, tylko musimy zacząć od dyrektora jednostki. 
Anna Półchłopek mówi -  dyrektor jednostki musiałby to uzasadnić w taki sposób, żeby nikt się 
tego nie czepną, bo taka uchwała może być zaskarżona do Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeżeli 
ktoś jest świadomy i leży w łóżku dla tego musimy tam utworzyć komisję, bo nawet z tej komisji 
która jest tam utworzona i ktoś nie może podejść do urny w tym lokalu wyborczym to stosujemy 
tzw. „urnę latającą”, pomocniczą. Nie ma możliwości, żeby ktoś z innej komisji wziął urnę i poszedł 
do DPSu, żeby ktoś zagłosował, to jest niemożliwe – wyjaśniła Anna Półchłopek. 
Przewodniczący informuje - wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, więcej na ten temat  
nie będziemy dyskutować, po czym przystąpił do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  14 radnych 
Przeciw - 1 
Wstrzymało się – 0  
Przewodniczący informuje, że Radni w głosowaniu jawnym większością głosów przyjęli uchwałę 
nr 21/V/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej 
w Wyszogrodzie w wyborach Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. 
Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący informuje  żeby dyskusje prowadzone były pytanie odpowiedź, a nie wszyscy  
na raz. 
Przewodniczący Rady pyta Burmistrza czy chciałby zabrać głos? 
Burmistrz odpowiada tak, a następnie mówi dzisiaj mija dwa tygodnie jak jestem burmistrzem. 
Powołałem panią sekretarz miasta i gminy na czas trzech miesięcy na tak zwane p. o.  
Pani Anna Kossakowska będzie pełniła tę funkcję i pomagała mi. Jest to kobieta pracoholik, nie 
mamy czasu, poślizg jest około 5 miesięcy. Niektóre zadania są w trakcie, które trzeba rozliczać, 
ocenimy dalej jak to będzie wyglądało. 
Dalej burmistrz wypowiada się w kwestii budżetu mówiąc, że został powołany do realizacji 
budżetu, z którego zostanie rozliczony. Następnie prosi o wyrozumiałość, po czym informuje,  
że w kwestii burmistrza leży zatrudnianie pracowników do wykonywania zadań. 
Kończąc burmistrz dziękuje dodając, iż jeśli będą pytania to odpowie.  
Przewodniczący proponuje pozostawienie pytań na poniedziałkową komisję. 
 

Punkt 11. 
 
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 9:25 zamyka obrady  
V Sesji Rady GiM Wyszogród. 
 
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

Józef Zbigniew Boszko 
  
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 
 


