Protokół Nr I/2014
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach VII kadencji
odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.
w sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach.

Sesję rozpoczęto o godz. 9:00, a zakończono o godz. 12:30.
Na ogólną liczbę 15 radnych Rady Miejskiej w Oleszycach, w sesji uczestniczyło 15
radnych ( lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Andrzej
Gryniewicz, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Robert Brudniak, sekretarz Miasta
i Gminy Oleszyce Jolanta Habało- Zaniewicz, skarbnik Miasta i Gminy Oleszyce Zdzisława
Spryńska, kierownicy referatów Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi.
Sesja zwołana została na mocy Postanowienia Komisarza Wyborczego w Przemyślu
Nr 20/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. wraz z ustalonym porządkiem obrad. W związku
z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej do porządku obrad wprowadzono także
punkt dotyczący wyboru wiceprzewodniczących rady. Postanowienie Komisarza Wyborczego
w Przemyślu stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze
3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Oleszycach
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
5. Stwierdzenie prawomocności obrad
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach
7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach
8. Zamknięcie sesji
Ad/1 Sesję otworzył i prowadził obrady do momentu wyboru przewodniczącego
Rady Miejskiej w Oleszycach - radny senior Franciszek Buksak wypowiadając następujące
słowa:
Wysoka Rado otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej w Oleszycach w VII
kadencji 2014-2018” .
Ad/2 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej pan Zygmunt Mularz wręczył
zaświadczenia o wyborze radnym Rady Miejskiej w Oleszycach oraz Burmistrzowi Miasta
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i Gminy Oleszyce , następnie przedstawił informację o przebiegu i wynikach wyborów do
Rady Miejskiej w Oleszycach oraz Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.

Ad/3 Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie.
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że po odczytaniu Roty ślubowania, najmłodszy
wiekiem radny- pani Monika Komenda wywołała w kolejności alfabetycznej radnych,
którzy powstając wypowiadali słowo „ślubuję”. ”Tak mi dopomóż Bóg”
Rotę ślubowania została odczytana przez radnego seniora zgodnie z art.23 a ust.1 ustawy o
samorządzie gminnym.
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
Ad/4 Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.”
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce pan Andrzej Gryniewicz złożył wobec Rady uroczyste
ślubowanie o treści zgodnej z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym.
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce, uroczyście ślubuję, że
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy” Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad/5 Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie podpisanej listy obecności oraz złożonego ślubowania radny - senior
stwierdził, iż na stan 15 radnych, obecnych na sesji jest 15 radnych, ślubowanie złożyło 15
radnych, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad/6 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(jednolity tekst Dz. U z 2013 r. poz.594 ze zm.) Rada gminy wybiera ze swego grona
przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

str. 2

Radny senior zaproponował przyjęcie

Regulaminu głosowania w wyborach

przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach w dniu 28 listopada 2014 r.: ( druk
regulaminu został rozdany radnym, stanowi on załącznik do niniejszego protokołu z sesji).
Za

przyjęciem

przedstawionego

przez

radnego-

seniora

regulaminu

wyboru

przewodniczącego rady głosowało 15 radnych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów
przeciw nie było.
Następnie radny - senior zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego rady.
Radny Zbigniew Szyk zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Juliana Osucha na
przewodniczącego rady. Radny Wiesław Osuch pełni mandat radnego od 5 kadencji, przez 2
kadencje był przewodniczącym rady, jako radny i przewodniczący godnie reprezentował radę
i sprawował swą funkcję , dbał o dobro wszystkich mieszkańców gminy.
Nie zgłoszono innych kandydatów na przewodniczącego rady.
Kandydat radny Wiesław Osuch wyraził zgodę na kandydowanie.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali:
1.Radna Anna Kot
2.Radny Władysław Gancarz
3.Radny Kołcz Marek
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu komisji.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
( 15 głosów „za”).
Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego grona przewodniczącą komisji w osobie Anny Kot.
Następnie komisja

udała się do wyznaczonego pokoju obok sali obrad i przystąpiła do

pracy, przygotowując karty do głosowania zgodnie z przyjętym

regulaminem wyboru

przewodniczącego rady.
W oczekiwaniu na rezultat pracy komisji radny senior zarządził 15 min. przerwę w obradach.
Po przerwie.
Komisja Skrutacyjna dokonała rozdania kart

do głosowania w wyborach

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach . W wyznaczonym miejscu zapewniającym
dyskretne głosowanie przygotowana została urna do głosowania .
Wyczytani kolejno radni z listy obecności na sesji, podchodzili do wyznaczonego miejsca ,
po dokonaniu głosowania wrzucali kartę do urny.
W oczekiwaniu na wyniki głosowania, radny - senior zarządził przerwę w obradach.
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Po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Anna Kot

przedstawiła wyniki

głosowania w wyborach przewodniczącego rady -poprzez odczytanie protokołu Komisji
Skrutacyjnej.
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Oleszycach wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
z sesji.
Kandydat – radny Wiesław Julian Osuch w wyniku tajnego głosowania został
wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach (... liczba głosów ważnie
oddanych za wyborem kandydata – 15. )...
Następnie radny senior odczytał uchwałę

stwierdzającą wybór Przewodniczącego Rady

Miejskiej w Oleszycach ( Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji).
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady głosowało 15
radnych ( jednogłośnie).
W związku z powyższym radny - senior gratulując wyboru, oddał głos nowo
wybranemu przewodniczącemu rady oraz przewodnictwo w dalszych obradach.

Przewodniczący obrad
Radny – senior
mgr Franciszek Buksak
protokołowała:
M. Żaczek
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Ad/7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław Osuch przedstawił propozycję
regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach.
druk regulaminu został rozdany radnym). Za przyjęciem w/w regulaminu głosowało 15
radnych, głosów wstrzymujących się nie było, głosów przeciw nie było.
Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących rady.
Zgłoszeni zostali następujący kandydaci:
1.Waldemar Stefan Cisek
2.Zbigniew Szyk.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej ponownie zgłoszeni zostali:
1.Radna Anna Kot
2.Radny Władysław Gancarz
3.Radny Kołcz Marek
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu komisji.
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli w/w trzyosobowy skład komisji skrutacyjnej.
( 15 głosów „za”).
Komisja Skrutacyjna wybrała ze swego grona przewodniczącą komisji w osobie
Anny Kot.
Przystąpiono do wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady.
Komisja Skrutacyjna udała się do wyznaczonego pokoju obok sali obrad i przystąpiła do
pracy, przygotowując karty do głosowania zgodnie z przyjętym

regulaminem wyboru

wiceprzewodniczących rady.
W oczekiwaniu na rezultat pracy komisji radny senior zarządził 15 min. przerwę w obradach.
Po przerwie.
Komisja Skrutacyjna dokonała rozdania kart
wiceprzewodniczących rady. W wyznaczonym

do głosowania w wyborach

miejscu zapewniającym dyskretne

głosowanie przygotowana została urna do głosowania .
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Wyczytani kolejno radni z listy obecności na sesji, podchodzili do wyznaczonego miejsca ,
po dokonaniu głosowania wrzucali kartę do urny.
W oczekiwaniu na wyniki głosowania radny - senior zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Anna Kot przedstawiła wyniki głosowania
w wyborach wiceprzewodniczących

rady -poprzez odczytanie protokołu Komisji

Skrutacyjnej.
Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Oleszycach wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego
protokołu z sesji.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Oleszycach
wybrani zostali:
1.Cisek Waldemar Stefan
2.Szyk Zbigniew
Przewodniczący Rady Miejskiej pan Wiesław Osuch przedstawił uchwałę stwierdzającą
wybór wiceprzewodniczących rady.
Za przyjęciem uchwały

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady głosowało 15

radnych ( jednogłośnie).
Uchwała Nr I/2/2014 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Ad/8 Zamknięcie sesji
„Zamykam inauguracyjną sesję Rady Miejskiej Oleszycach w kadencji
2014-2018”
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Po zakończonej sesji inauguracyjnej przewodniczący rady Wiesław Osuch zwołał
nadzwyczajną sesję dotyczącą powołania składów osobowych stałych komisji rady oraz
wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Nadzwyczajna sesja została zwołana na dzień 28 listopada 2014 r. na godz.13:00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
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