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PROTOKÓŁ  Nr I/2014 

 
z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto 

odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. 

 

 
Obrady rozpoczęto o godz.14.00, 

Zakończono o godz.16.00 

 

Skład Rady Gminy – 15 radnych 

Uczestniczyło w obradach – 15 radnych, wg załączonej listy obecności. 

 

Zaproszenie o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad radni otrzymali na piśmie. 

  

Spoza Rady w Sesji uczestniczyli: 

 

1. Wójt Gminy –  Sławomir Zalewski 

2. Sekretarz Gminy – Elżbieta Zalewska 

3. Skarbnik Gminy – Anna Szczepanek 

4. Radca Prawny – Agnieszka Wolińska 

5. Przewodnicząca GKW – Barbara Wiktorowicz 

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, pracownicy urzędu gminy. 

7. Inspektor ds.obsługi rady gminy – Agnieszka Jeglikowska 

 

 

 

 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

 

Pkt.1. 

 

Na podstawie art.20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym Radny Senior  - Pan Edward 

Szczepan Konieczny otworzył I Sesję Rady Gminy Nowe Miasto w kadencji 2014-2018. 

 

Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, załącznik nr 1 do protokołu, w sesji uczestniczy  

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

pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Stwierdził kworum , przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy do czasu 

wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem obecny na sesji radny – senior. 

 

Radny Edward Konieczny podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji i zapewnił, że 

dołoży wszelkich starań, aby obrady I Sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. 



2 

 

 

Powitał serdecznie wszystkich obecnych na sesji i powiedział,  że z dniem wyborów do rady 

gminy rozpoczyna się trwająca 4 lata kadencja rady.  

Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Rozpoczęcie 

kadencji nie jest jednak tożsame z rozpoczęciem działalności przez organy gminy – wymaga 

ono przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Faktyczne rozpoczęcie mandatów radnego 

rozpoczyna się z chwilą złożenia przez nich ślubowania na pierwszej sesji. Również wójt nie 

obejmuje swoich obowiązków z chwilą wyboru go na tę funkcję ani z chwilą doręczenia mu 

zaświadczenia o wyborze. Objęcie obowiązków wójta następuje z chwilą złożenia przez niego 

wobec rady gminy ślubowania. 

 

Następnie radny senior poprosił Panią Elżbietę Zalewską  - Sekretarza Gminy, pełnomocnika 

wójta ds. wyborów o przedstawienie informacji o wynikach wyborów w Gminie Nowe 

Miasto. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie poprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Barbarę Wiktorowicz 

o  wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Gminy Nowe Miasto oraz 

zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy. 

 

 

 

Ad.pkt.2. 

 

Radny Senior Pan Edward Konieczny  jeszcze raz podkreślił, że każdy radny przed 

przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego zobowiązany jest złożyć ślubowanie 

/art.23a ust.1 uosg/. 

Radny Senior poprosił  najmłodszego wiekiem radnego Pana Adama Misztala o odczytywanie 

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

wyczytywanego radnego prosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem 

– ślubuję., po czym poinformował, że można  dodać słowa  

„Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Poprosił wszystkich o powstanie i odczytał rotę ślubowania  

 

 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców” 

 

 

Po odczytaniu roty ślubowania wywołani radni kolejno powstawali i wypowiadali słowo 

„Ślubuję” lub  „ślubuję -  tak  mi dopomóż Bóg”. 

             

         Radny senior pogratulował i stwierdził, że wszyscy radni obecni na sesji 

złożyli ślubowanie, i od tej chwili przystępują do wykonywania pełnoprawnie mandatu 

radnego Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

Przedstawił porządek dzienny sesji  ustalony postanowieniem Komisarza Wyborczego w 

następującym brzmieniu: 
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1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Złożenie ślubowania przez wójta. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady. 

5. Wybór wiceprzewodniczacego Rady. 

6. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

Ad.pkt.3. 

 

W tym punkcie nowo wybrany Wójt Gminy Pan Sławomir Zalewski złożył w obecności 

radnych Rady Gminy uroczyste ślubowanie następującej treści: 

 

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a 

powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy” 

 

dodał też słowa  

                                    „Tak mi  dopomóż Bóg”. 

 

Pan Edward Konieczny – radny-senior poinformował, że z chwilą złożenia ślubowania 

nastąpiło objęcie obowiązków przez Wójta Gminy Nowe Miasto – Pana Sławomira Dariusza 

Zalewskiego. 

 

Wójt Gminy Nowe Miasto Sławomir Dariusz Zalewski podziękował wszystkim zebranym za 

dzisiejszą obecność, że mogli mu towarzyszyć w tak ważnym dniu. Wyraził nadzieję, że ta 

kadencja będzie również owocna jak poprzednia. Podkreślił, że  będzie nadał pracował na 

rzecz rozwoju gminy, mając na uwadze dobro mieszkańców. 

 

Wszyscy obecni składali gratulacje i życzenia,  przede wszystkim życzyli dużo pracy i żeby 

przynosiła ona jak najwięcej wymiernych efektów dla gminy i jej mieszkańców. 

 

Następnie Wójt przyjął życzenia, gratulacje i kwiaty od kierowników jednostek 

organizacyjnych gminy. 

 

 

Ad.pkt.4. 

 

Przechodząc do kolejnego punktu porządku  obrad,  radny senior Edward Konieczny 

poinformował, że zgodnie z § 17 ust.2 Statutu Gminy Nowe Miasto,  wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy dokonuje Rada na pierwszej sesji zgodnie z art.19 ustawy o 

samorządzie gminnym -  wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Miasto. 

Poinformował, że w celu przeprowadzenia wyboru w glosowaniu tajnym rada powołuje ze 

swego grona komisje skrutacyjną. 
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Poinformował, że osoby kandydujące na przewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład 

tej komisji. 

Zaproponował 3-osobowy skład  komisji. 

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji. 

Zostali zgłoszeni następujący kandydaci: 

 

1. Radna Bafeltowska Hanna 

2. Radny Wiktorowicz Damian 

3. Radny Łączyński Tomasz 

 

W/w radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 

 

Następnie  radny senior poddał pod glosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji 

Skrutacyjnej w składzie:  

 

1. Radna Bafeltowska Hanna 

2. Radny Wiktorowicz Damian 

3. Radny Łączyński Tomasz 

 

Skład komisji skrutacyjnej został wybrany jednogłośnie. 

Radny senior poprosił komisję skrutacyjną o ukonstytuowanie się komisji, wybranie z jej 

składu przewodniczącego i przygotowanie kart do glosowania. 

 

Radny Olszewski Tadeusz na przewodniczącego rady zgłosił kandydaturę radnego Marka 

Calińskiego. 

Radny senior zapytał radnego Marka Calińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. 

Radny Marek Caliński wyraził zgodę.  

Wobec braku dalszych zgłoszeń radny senior zamknął listę kandydatów. 

 

Następnie po wyjaśnieniu zasad , że głosowanie odbywa się za pomocą kart do  tajnego 

głosowania opatrzonych  pieczęcią podłużną Rady Gminy Nowe Miasto.  Na pierwszej 

stronie karty do głosowania wpisane zostanie  przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

nazwisko kandydata  na przewodniczącego.  Głosować można na  kandydata stawiając znak 

X w odpowiedniej kratce obok nazwiska kandydata opowiadając się  za wyborem kandydata, 

przeciw lub wstrzymać się od głosu. 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.  

Radny Senior poinformował, że aby spełnione zostały warunki do tajnego głosowania to w 

końcu sali znajduje się przygotowane stanowisko z urną. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z imienia i nazwiska radnych i prosił o 

odbiór karty do głosowania, którzy udawali się do wskazanego miejsca. 

Po akcie głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Hanna Bafeltowska 

odczytała protokół komisji skrutacyjnej, w którym komisja  stwierdza, że radny Marek 

Caliński uzyskał  na 15 radnych obecnych na sesji -  głosów „za” – 14 i 1 głos wstrzymujący, 

głosów „przeciw” nie było. 

Wobec powyższego Przewodniczącym Rady Gminy Nowe Miasto na okres kadencji 

2014-2018  wybrany został radny  

Caliński Marek. 
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Radny Konieczny Edward  odczytał Uchwałę Nr 1/I/2014 w sprawie: 

- wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokółu, zaś protokół komisji skrutacyjnej 

stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. 

Radny senior pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy i stwierdził, że 

wybór został dokonany w głosowaniu tajnym a jego wynik  przedstawiony w protokóle 

komisji skrutacyjnej, zatem nie ma  potrzeby głosowania nad  przyjęciem  tej uchwały a 

jedynie odczytanie. 

 

Radny senior przekazał dalsze prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy radnemu 

Markowi Calińskiemu. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za zaufanie i wybór, wyraził nadzieje, że 

współpraca z radnymi, Wójtem Gminy i urzędem gminy będzie układała się pomyślnie, dla 

wspólnego gminnego dobra. 

 

 
 

 

Ad.pkt.5. 

 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że następnie  zgodnie z § 17 ust.2 Statutu Gminy 

przechodzimy do wyboru Wiceprzewodniczącego. Zgodnie ze Statutem w Gminie Nowe 

Miasto rada wybiera  jednego wiceprzewodniczącego. 

Zasady głosowania obowiązują jak przy wyborze przewodniczącego. Poprosił o zgłaszanie 

kandydatów. 

Radny Damian Wiktorowicz na wiceprzewodniczącego zgłosił kandydaturę radnego 

Tadeusza Olszewskiego. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Następnie  zabrał glos radny Ebert Jarosław, który powiedział, że może powinna być osoba z 

innego komitetu wyborczego.  

Wobec powyższego radny Tomasz Łączyński zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Eberta, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 

Po akcie głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Hanna Bafeltowska 

odczytała radnym z przebiegu  glosowania protokół , w którym stwierdza się, że  radny 

Tadeusz Olszewski, który uzyskał  głosów „za” – 11, natomiast kandydat -radny Ebert 

Jarosław uzyskał głosów „za” – 4. 

Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Tadeusz Olszewski, który uzyskał 

bezwzględną większość głosów ustawowego składu rady. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 2/I/2014 w sprawie : 

- wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Powyższa uchwała  Nr 2/I/2014 stanowi załącznik nr 4 do protokółu, zaś protokół komisji 

skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. 

Przewodniczący Rady Gminy oraz wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

złożyli gratulacje nowo wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Nowe Miasto. 
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Ad.pkt.6. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformowała, że na podstawie ustawy o samorządzie 

gminnym art.24h ust.4  radni są zobowiązani do złożenia  pierwszego oświadczenia  

majątkowego w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania na ręce Przewodniczącego Rady. 

Poinformował również, że na następnej sesji zgodnie ze Statutem Gminy  przedstawimy m.in. 

projekty uchwał w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady.. 

 

Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy Radny Marek Caliński 

podziękował za obrady i zamknął  I Sesję Rady Gminy Nowe Miasto. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady 

 

 

                                                                                                     Marek Caliński 

 

 

 

Protokołowała; 

Inspektor ds.obsługi rady 

Agnieszka Jeglikowska 


