
PROTOKOL Nr 112018 

z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 


odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku 

w Wiejskim Osrodku Kultury w N owym Miescie. 


Obrady rozpoczyto 0 godz. l 0.00, 
Zakonczono 0 godz.12.00 
Sklad Rady Gminy - 15 radnych 

Uczestniczyl0 w obradach - 15 radnych, wg zal<j.czonej Iisty obecnosci. 
Zaproszenie 0 zwolaniu sesji wraz z porz<j.dkiem obrad radni otrzymali na pismie. 

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

1. W6jt Gminy - Slawomir Zalewski 
2. Sekretarz Gminy - Elzbieta Zalewska 
3. Skarbnik Gminy - Anna Szczepanek 
4. Radca Prawny 
5. Przewodnicz<j.ca GK W - Gabriela Podczaska 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzydu gminy. 
7. Inspektor ds.obslugi rady gminy - Agnieszka leglikowska 

Przebieg posiedzenia: 

Pkt.1. 

Na podstawie art.20 ust.2c ustawy 0 samorz<j.dzie gminnym Radny Senior - Pan Eugeniusz 

Olszewski otworzyl I Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto w kadencji 2018-2023. 

Oswiadczyl, iz zgodnie z list<j. obecnosci, za1'lcznik nr 1 do protokolu, w sesji uczestniczy 

15 radnych, co wobec ustawowego skladu rady wynosi 15 radnych, stanowi kworum 

pozwalaj'lce na podejmowanie prawomocnych uchwal. 

Stwierdzil kworum , przy kt6rym Rada Gminy moze obradowac i podejmowac prawomocne 

uchwaly. 

Zgodnie z obowi'lzuj'!Cymi przepisami pierwsz'l sesjy nowo wybranej rady gminy do czasu 

wyborn przewodnicz'lcego rady prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sesji radny - senior. 

Radny Eugeniusz Olszewski wyrazil zgody na prowadzenie sesji i podziykowal za 

powierzenie tak zaszczytnej funkcji i zapewnil, ze dolozy wszelkich staran, aby obrady I Sesji 

przebiegaly sprawnie i zgodnie z prawem. 
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Powital serdecznie wszystkich obecnych na sesji i powiedzial, ze z dniem wybor6w do rady 


gminy, rozpoczyna siy trwaj'!-ca 5 lat kadencja rady. 


Nastypnie radny senior poprosil Pani,!- Gabriely Podczask,!- - przewodnicz'!-c'!- Gminnej 


komisji Wyborczej 0 przedstawienie inforrnacji 0 wyborach do rady gminy i wyborach w6jta, 


kt6re odbyly siy 21 paidziemika 2018 roku. 


Inforrnacja stanowi zal'!-cznik nr 1 do protokolu. 


Nastypnie poprosil PrzewodnicZ4c,!- Gminnej Komisji Wyborczej 0 wryczenie zaswiadczen 0 


wyborze na Radnego Rady Gminy Nowe Miasto oraz zaswiadczenia 0 wyborze na W6jta 


Gminy. 


Ad.pkt.2. 

Radny Senior Pan Eugeniusz Olszewski podkreslil, ze katdy radny przed przyst,!-pieniem do 

wykonywania mandatu radnego zobowi,!-zany jest zlozyc slubowanie lart.23a ust.l uosg/. 
Radny Senior poprosil najmlodszego wiekiem radnego Pana Adama Oporskiego 

odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy Nowe Miasto, a 

nastypnie katdego wyczytywanego radnego prosil 0 powstanie i potwierdzenie woli zlozenia 
slubowania slowem - slubujy., po czym poinforrnowal, ze mozna dodac slowa 

"Tak mi dopom6i B6g". 
Poprosil wszystkich 0 powstanie i odczytal roty slubowania 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, slubuje uroczyscie obowiqzki 
radnego sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie, majqc na wzglfdzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkanc6w" 
Po odczytaniu roty slubowania wywolani radni kolejno powstawali i wypowiadali slowo 


"Slubujy" lub "slubujy - tak mi dopom6z B6g". 

Radny senior pogratulowal i oglosil, ze wszyscy radni obecni na sesji 

zlozyli slubowanie, i od tej chwili obejmuj,!- mandat radnego Rady Gminy Nowe Miasto. 


Ad.pkt.3. 

Radny Senior przedstawil porz'!-dek dzienny sesji ustalony postanowieniem Komisarza 

Wyborczego w Ciechanowie I, w nastypuj,!-cym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Zlozenie slubowania przez radnych. 

3. Przyjecie porzlldku obrad. 

4. Wybor Przewodniczllcego Rady. 
5. Wybor wiceprzewodniczllcego Rady. 
6. Ziozenie slubowania przez wojta. 
7. Zakonczenie obrad I sesji Rady Gminy. 
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Podkreslil, ze Rada Gminy bydzie obradowala na I sesji w dniu dzisiejszym 19 listopada wg 


przedstawionego porz~dku obrad. 


Zrealizowalismy pkt 1, 2 i 3 porz~dku obrad. 


Ad.pkt.4. 

Przechodz~c do kolejnego punktu porz~dku obrad, radny senior Eugeniusz Olszewski 


poinformowal, ze zgodnie z ustaw~ 0 samorz~dzie gminnym i statutu gminy radni wybieraj~ 


ze swojego grona Przewodnicz~cego Rady w glosowaniu tajnym. Glosowanie tajne 


przeprowadza wybrana sposr6d radnych komisja skrutacyjna. Prawo zglaszania kandydat6w 


do komisji przysluguje radnemu. Czlonkowie komisji skrutacyjnej nie mog~ kandydowac na 


funkcjy przewodnic~cego i wieceprzewodnicz~cego rady. 


Zaproponowa13-osobowy sklad komisji. 


Radny Senior poprosil 0 zglaszanie kandydat6w do komisji. 


Zostali zgloszeni nastypuj~cy kandydaci: 

1. Radna Niedzielska Barbara 

2. Radna Zawadzka Anna 

3. Radna Ewa Sotkiewicz 

W/w radni wyrazili zgody na pracy w komisji. 


Nastypnie radny senior poddal pod glosowanie Jawne imienne powolania Komisji 


Skrutacyjnej w ww. skladzie. 


Sklad komisji skrutacyjnej zostal wybrany jednoglosnie - wynik glosowania jawnego 


imiennego stanowi zal~cznik Nr 2 do protok61u. 


Radny senior poprosil komisjy skrutacyjn~ 0 ukonstytuowanie siy komisji, wybranie z jej 


skladu przewodnicz~cego i przygotowanie kart do glosowania. 


Komisja ukonstytuowala siy w nastypuj~cym skladzie: 


1. Radna Zawadzka Anna - przewodnicz~ca 

2. Radna Niedzielska Barbara - czlonek 

3. Radna Ewa Sotkiewicz - czlonek 

W tym miejscu radna Aneta Konieczek zloZyla oswiadczenie pisernne 0 utworzeniu klubu 

radnych "Transparentne Nowe Miasto", w sklad kt6rego wchodz~; 

1. Aneta Konieczek - przewodnicz~ca 

2. Piotr Kolpaczewski - sekretarz 
3. Slawomir Sencerz - czlonek 
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4. Ewa Sotkiewicz - czlonek 

oraz w imieniu klubu zlozyla dwa wnioski. 

Radna Hanna Bafeltowska na przewodniczqcego rady zglosila kandydatur(( radnego Marka 


Calinskiego. 


Radny senior zapytal radnego Marka Calinskiego, czy wyraza zgod(( na kandydowanie. Radny 

Marek Calinski wyrazil zgod((. 


Radna Aneta Korueczek na przewodniczqcego rady zglosila kandydatur(( radnego Piotra 


Koipaczewskiego. 


Radny senior zapytal radnego Piotra Kolpaczewskiego, czy wyraza zgodt( na kandydowanie. 

Radny Piotr I<orpaczewski wyrazil zgodt(. 


Wobec braku dalszych zgloszen radny senior zamkn'}llistt( kandydat6w. 

Kandydaci zaprezentowali swoje osoby. 


Nastt(pnie po wyjasnieniu zasad , ze glosowanie odbywa sit( za pomoc,! kart do tajnego 

glosowania opatrzonych pieczt(ci'} podluzn'} Rady Gminy Nowe Miasto. Na pierwszej stronie 

karty do glosowania wpisane zostanie przez przewodnicz'}cego Komisji Skrutacyjnej nazwisko 

kandydata na przewodnicz,!cego. Glosowac mozna na kandydata stawiaj'}c znak X w 

odpowiedniej kratce obok nazwiska kandydata opowiadaj'}c sit( za wyborem kandydata, przeciw 


lub wstrzymac sit( od glosu. 

Komisja Skrutacyjna przYS1'!pila do pracy. 

Radny Senior poinformowal, ze aby spelnione zostaly warunki do tajnego glosowania, w sali 


znajduje siy przygotowane stanowisko oraz uma. 

przewodnicZ'lcy Komisji Skrutacyjnej wyczytywal z imienia i nazwiska radnych i prosil 0 odbi6r 


karty do glosowania, kt6rzy udawali sit( do wskazanego miejsca. 


Po akcie glosowania Przewodnicz'}ca Komisji Skrutacyjnej radna Anna Zawadzka odczytala 

protok61 komisji skrutacyjnej, w kt6rym komisja stwierdza, ze radny Marek Calinski uzyskal na 


15 radnych obecnych na sesji - glos6w "za" - 11 , , glos6w "przeciw" i "wstrzyrnuj'}cych" sit( nie 

bylo. 


Pan Piotr Kolpaczewski uzyskal glos6w "za" - 4, "przeciw" i "wstrzymuj~cych siy" nie bylo. 


Wobec powyzszego Przewodnicz~cym Rady Gminy Nowe Miasto wybrany zostal radny -


Calinski Marek w glosowaniu tajnym bezwzgl((dnq wi((kszosciq glos6w ustawowego skladu 


rady. 


Radny seruor odczytal Uchwal~ Nr 111/2018 w sprawie wyboru przewodnicz~cego Rady 

Gminy Nowe Miasto. 

Powyzsza uchwala stanowi zalqcznik or 3 do protok6lu, zas protok61 komisji skrutacyjnej 


stanowi zalqcznik Nr 4 do protok6lu. 


Radny senior pogratulowal nowo wybranemu przewodniczqcemu Rady Gminy i stwierdzil, ze 


wyb6r zostal dokonany w glosowaniu tajnym a jego wynik przedstawiony w protok6le 
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komisji skrutacyjnej, zatem nie ma potrzeby glosowania nad przyjyciem tej uchwaly a jedynie 

odczytanie. 

Radny senior przekazal dalsze prowadzenie obrad Przewodnicz~cemu Rady Gminy 
radnemu Markowi Calinskiemu. 
Przewodniczllcy Rady Gminy podziykowal za zaufanie i wybor, wyrazil nadziejy, ze 

wspolpraca z radnymi, W6jtem Gminy i UTzydem gminy bydzie ukladala siy pomyslnie, dla 

wspolnego gminnego dobra. Proponuje szyldy partyjne zostawic za drzwiami obrad. 

Ad.pkt.5. 

PrzewodnicZ<lcy Rady Gminy Marek Calinski powiedzial, ze nastypnie zgodnie z § 17 ust.2 


Statutu Gminy przechodzimy do wyboru Wiceprzewodniczllcego Rady. 


Zasady glosowania obowi<lZujll jak przy wyborze przewodnicz~cego. Poprosil 0 zglaszanie 


kandydat6w. 


Radna Wieslawa Witaszek na przewodnicz~cego rady zglosila kandydatUTy radnego 


laroslawa Eberta. 

Przewodnic~cy Rady zapytal radnego larosiawa Eberta, czy wyraza zgody na kandydowanie. 

Radny i wyrazil zgody. 

Radna Aneta Konieczek na przewodniczllcego rady zglosila kandydatUTy radnego Piotra 

Kolpaczewskiego, kt6ry wyrazil zgody na kandydowanie. 

Wobec braku dalszych zgloszen przewodnic~cy rady zamknl}llisty kandydat6w. 


Komisja Skrutacyjna przys~pila do pracy. 


Po akcie glosowania przewodnic~ca Komisji Skrutacyjnej radna Anna Zawadzka odczytala 


radnym protok61 komisji skrutacyjnej z przebiegu glosowania , w kt6rym stwierdza siy, ze 


radny laroslaw Ebert, kt6ry uzyskal glosow "za" - 11, natomiast kandydat radny Piotr 


Kolpaczewski uzyskal glos6w "za" - 4. 


Wiceprzewodnicz~cym Rady Gminy zostal Jaroslaw Ebert, ktory uzyskal bezwzgl-rdn~ 
wi-rkszosc glosow ustawowego skladu rady. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy odczytal Uchwal-r Nr 21112018 w sprawie : 

- wyboru wiceprzewodnicz~cego Rady Gminy. 

Powyzsza uchwala Nr 2/1/2014 stanowi za!llcznik nr 5 do protok6lu, zas protok61 komisji 


skrutacyjnej stano wi za1llcznik Nr 6 do protok6lu. 

Przewodniczllcy Rady Gminy z!ozy! gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczllcemu 


Rady Gminy Nowe Miasto. 


Ad.pkt.6. 

PrzewodnicZ<lcy Rady poprosi! wszystkich 0 powstanie. 
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W tym punkcie nowo wybrany W6jt Gminy Pan Slawomir Zalewski zlozyl w obecnosci 
radnych Rady Gminy slubowanie nastypujqcej tresci: 

"Obejmujqc urzqd wojta gminy, uroczyscie slubuje, ze dochowam wiernOSCI prawu, a 
powierzony mi urzqd sprawowac bfdf tylko dla dobra publicznego i pomyslnosci 
mieszkancow gminy" 
dodal tez slowa 

"Tak mi dopomoz Bog". 

Przewodniczqcy Rady poinformowal, ze z chwilq zlozenia slubowania nastqpilo objycie 
obowiqzk6w przez W6jta Gminy Nowe Miasto - Pana Slawomira Dariusza Zalewskiego. 
Zlozyl gratulacje i Zyczenia owocnej pracy, zeby przynosila ona jak najwiycej wymiemych 
efekt6w dla gminy i jej mieszkanc6w. 
W6jt Gminy Nowe Miasto Slawomir Dariusz Zalewski podziykowal wszystkim zebranym za 
dzisiejszq obecnosc i podkreslil, ze bydzie nadal pracowal na rzecz rozwoju gminy, majqc na 
uwadze dobro mieszkanc6w. 
Wszyscy obecni skladali gratulacje i zyczenia, przede wszystkim Zyczyli duZo pracy i zeby 
przynosila ona jak najwiycej wymiemych efekt6w dla gminy i jej mieszkaiJ.cow. 

Ad.pkt.7. 

PrzewodnicZ<j.cy Rady Gminy wniosl 0 wprowadzenie dodatkowego punktu do porzqdku 
obrad jako punkt 7. tj. Podj-rcie uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta 
Gminy Nowe Miasto. 

Przewodniczqcy poddal wprowadzenie tego punktu pod glosowanie jawne - imienne. 

Za wprowadzeniem tego punktu glosowalo 15 radnych obecnych na sesji - glosow "za" - 15. 

Wykaz glosowania stanowi zalqcznik nr 7 do protok61u. 

Nastypnie przewodniczqcy Rady Gminy odczytal projekt uchwaly w sprawie: 

- ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Nowe Miasto. 

Odnosnie tego punktu glos zabral radny Piotr Kolpaczewski, ktory powiedzial, ze jest grupa 
mieszkaiJ.cow niezadowolona z dzialalnosci wojta, swiadczy 0 tym wynik wyborow tj. 1548 
glosow za wojtem, zas kontrkandydat zdobyla 726 glosow. Byl by wiyc za zmniejszeniem 
wynagrodzenia wojtowi i dodal, ze "zlozylismy" w tej sprawie wniosek. 

Glosowanie imienne - jawne, za podjyciem uchwaly glosowalo 11 radnych "za", i 4 radnych 
"przeciw", "wstrzymujqcych siy" nie bylo 115 radnych obecnych podczas glosowanial. 
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Uchwala Nr 31112018 zostala podjyta wiykszosciq glos6w i stano wi zalqcznik 8 wraz z 
wykazem glosowania - zalqcznik nr 9. 

Ad.pkt.8. 

Po wyczerpaniu porz'!-dku dziennego Przewodniczqcy Rady Gminy Radny Marek CaliiIski 
podziykowal za udzial w obradach i zamknql I Sesjy Rady Gminy Nowe Miasto. 

Na tym protok6l zakoiIczono. 
Przewodniczqcy Rady 

(j;~ 

Protokolowala; 
Inspektor ds.obslugi rady 
Agnieszka Jeglikowska 
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