Protokół Nr I/2018
z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach VIII kadencji
2018-2023 z dnia 21 listopada 2018 roku
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, a zakończono o godz. 12:30
Obecni: 15 radnych Rady Miejskiej VIII kadencji wg. załączonej listy obecności.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Andrzej Gryniewicz, zastępca
burmistrza Robert Brudniak, ,sekretarz Miasta i Gminy Oleszyce Jolanta Habało-Zaniewicz,
skarbnik Zdzisława Spryńska, kierownicy referatów Urzędu, kierownicy jednostek
organizacyjnych, sołtysi, przewodniczący zarządu Miasta Oleszyce.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Radny senior poinformował, że obrady
sesji są rejestrowane i transmitowane zgodnie z Ustawą.
Sesja zwołana została Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia
8 listopada 2018 r. według następującego porządku obrad:
1. Ślubowanie radnych.
2. Wybór Przewodniczącego Rady.
3. Ślubowanie Burmistrza
Ad.1 Sesję otworzył i prowadził obrady do momentu wyboru przewodniczącego Rady Radny
senior Zbigniew Szyk wypowiadając następujące formułę: Wysoka Rado otwieram pierwszą
sesję Rady Miejskiej w Oleszycach VIII kadencji 2018-2023”.
Przed przystąpieniem do złożenia ślubowania, Radny senior wręczył nowo wybranym
Radnym oraz Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze.
Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej
Ślubowanie odbyło się w ten sposób, że po odczytaniu Roty ślubowania przez Radnego
seniora, najmłodszy wiekiem radny – pan Konrad Czerwiec wywołał w kolejności
alfabetycznej radnych, którzy powstając wypowiadali słowo „Ślubuję” (1 radny), „Ślubuję”
”Tak mi dopomóż Bóg” (14 radnych).
Radny senior rotę ślubowania odczytał zgodnie z treścią 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”.
Na podstawie podpisanej listy obecności oraz złożonego ślubowania Radny senior stwierdził,
iż „na stan 15 Radnych, obecnych jest 15 Radnych, ślubowanie złożyli wszyscy obecni na
sesji Radni w liczbie piętnastu.
Wobec powyższego Radny senior stwierdził, że „Radni którzy złożyli ślubowanie objęli
mandat Radnego, a Rada Miejska w Oleszycach jest władna do podejmowania
prawomocnych uchwał”.
Następnie przechodząc do ustalenia porządku obrad, Radny senior wystąpił z zapytaniem czy ktoś z Radnych ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad przez Komisarza
Wyborczego w Przemyślu informując jednocześnie, iż w przypadku zgłoszenia przez radnych
propozycji zmian do porządku obrad dotyczących np. zmiany kolejności punktów, dodania
nowych punktów, zdjęcia lub modyfikacji przedstawionych punktów porządku obrad, należy
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je kolejno przegłosować. Zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli za ich zmianą opowie się
w głosowaniu bezwzględna większość ustawowego składu Rady.
Radny Marek Kołcz zgłosił wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o punkt czwarty
„Wybór Wiceprzewodniczących Rady”.
Za ww. wnioskiem głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Radny senior stwierdził, że ww. porządek obrad został rozszerzony o punkt 4. „Wybór
Wiceprzewodniczących Rady” .
Ad.2 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) rada gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Rady bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący obrad poinformował, że niniejszy punkt obejmie następującą procedurę:
1) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
2) przyjęcie zasad i trybu wyboru Przewodniczącego Rady,
3) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady,
4) wystąpienie zgłoszonych kandydatów,
5) przeprowadzenie tajnego głosowania,
6) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
Ponieważ wybory Przewodniczącego Rady są wyborami tajnymi, dlatego tez wszystkie
czynności wyborcze wykonywała będzie komisja skrutacyjna.
Zgodnie z zapisami Statutu głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady trzyosobowa
Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym. Przypomniał, że
w skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
Następnie zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do komisji.
Radna Maria Lechowicz zgłosiła następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:
1. Mariusz Borowiec
2. Ireneusz Majdan
3. Marek Buczko
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę ww. komisji.
Za zgłoszonym składem komisji głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych nie było, głosów
wstrzymujących nie było.
Przewodniczący obrad stwierdził, iż Rada w głosowaniu jawnym powołała komisję
skrutacyjną w składzie:
1. Mariusz Borowiec
2. Ireneusz Majdan
3. Marek Buczko.
Radny Senior przedstawił zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Rady.
Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego Rady stanowią załącznik do niniejszego protokołu z
sesji. Do przedstawionych zasad nie wniesiono uwag. Za ich przyjęciem głosowało 15
Radnych (jednogłośnie). Przewodniczący obrad stwierdził, że zasady i tryb wyboru
Przewodniczącego Rady zostały przyjęte jednogłośnie.
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Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Rady oraz ich ewentualne przedstawianie..
Radny Mariusz Borowiec wystąpił z zapytaniem dotyczącym członkostwa w komisji
skrutacyjnej, a kandydowaniem na Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad odpowiedział, że osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej nie
mogą kandydować, o czym wcześniej informował.
Radna Maria Lechowicz zgłosiła kandydaturę radnego Wiesława Osucha na
Przewodniczącego Rady, podkreślając miedzy innymi, że radny Wiesław Osuch jest
wieloletnim samorządowcem, przez ostatnie kadencje pełnił funkcje przewodniczącego rady,
z doświadczenia ostatniej kadencji może ocenić, że poprawnie sprawował swoją funkcję,
wywiązywał się właściwie ze swoich obowiązków, sesje przebiegały w sposób bardzo
konkretny, każda sesja była bardzo dokładnie przygotowana, swoją osobowością wprowadzał
bardzo wysoki poziom kultury na obradach.
Kandydat na przewodniczącego rady - radny Wiesław Osuch wyraził zgodę na
kandydowanie.
Nie zgłoszono innych kandydatów na Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego
Rady. Za ww. wnioskiem głosowało 12 radnych, głosów przeciw nie było, 3 radnych
wstrzymało się od głosu. Przewodniczący obrad stwierdził, że lista zgłoszeń kandydatów na
przewodniczącego rady została zamknięta.
Komisja Skrutacyjna udała się do wyznaczonego miejsca na sali obrad i przystąpiła do pracy,
przygotowując karty do głosowania wg ustalonych zasad wyboru Przewodniczącego Rady,
w tym wyłoniła ze swego grona przewodniczącego, został nim radny Marek Buczko.
W oczekiwaniu na rezultat pracy komisji Radny senior zarządził. przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przypomniał zasady głosowania i warunki ważności
głosu.
Wyczytani kolejno radni z listy obecności na sesji, podchodzili do wyznaczonego miejsca na
sali obrad, po dokonaniu głosowania wrzucali kartę do urny.
W oczekiwaniu na wyniki głosowania radny senior zarządził przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Buczko przedstawił wyniki wyboru - poprzez
odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, oddano , głosów ważnych 14, głosów nieważnych 1.
„Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego Rady w Oleszycach otrzymał następującą ilość
głosów:
1. Osuch Wiesław – 11 głosów”….
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.
Stwierdzeniem dokonanego wyboru było odczytanie przez Radnego Seniora uchwały
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.
Uchwała Nr I/1/2018 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do przedstawionej uchwały przez Radnego seniora nie wniesiono zastrzeżeń.
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Następnie gratulując wyboru oddał głos nowo wybranemu Przewodniczącemu oraz
przewodnictwo w dalszych obradach.

Przewodniczący obrad
Radny senior
Zbigniew Szyk
Nowo wybrany Przewodniczący Wiesław Osuch podziękował za wybór oraz wznowił
dalsze obrady sesji rady Miejskiej w Oleszycach.
Ad. 3 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. (j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.).
„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”.
Następnie Burmistrz w swym krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim wybranym
radnym na nową już pięcioletnia kadencję oraz nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
Ad.4 Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z § 15 obowiązującego Statutu Miasta
i Gminy Oleszyce ustalona liczba Wiceprzewodniczących to 2 radnych.
Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się spośród dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych
przez radnych, za zgodą tych kandydatów.
Zgoda na kandydowanie powinna być wyrażona ustnie lub na piśmie.
Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.)
bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady,
w głosowaniu tajnym:
Przewodniczący Rady poinformował, że punkt dotyczący wyboru Wiceprzewodniczących
obejmie następującą procedurę:

- przyjęcie zasad i trybu wyboru wiceprzewodniczących rady,
- zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących rady,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- wystąpienie zgłoszonych kandydatów,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Wobec powyższego przedstawił zasady i tryb wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
Zasady i tryb wyboru Wiceprzewodniczących Rady – w załączeniu do niniejszego protokołu
z sesji.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych zasad.
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W głosowaniu nad ich przyjęciem głosowało 15 Radnych, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że zasady i tryb wyboru
Wiceprzewodniczących Rady zostały przez Radę przyjęte.
Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
Przewodniczący Rady zaproponował kandydatury:
Marii Lechowicz
Zbigniewa Szyka
Radny Żurawel Tadeusz zgłosił kandydaturę
Mariusza Borowca
Ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczących Rady.
Przewodniczący rady zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów na
Wiceprzewodniczących Rady.
Za ww. wnioskiem głosowało 15 radnych, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się 0.
Przewodniczący Rady stwierdził, że lista zgłoszeń kandydatów na Wiceprzewodniczących
Rady została zamknięta.
W związku z powyższym przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej:
Przewodniczący Rady Wiesław Osuch zaproponował aby do Komisji powołać
dotychczasowych członków Komisji Skrutacyjnej - radnych Marka Buczko i Ireneusza
Majdana, jednocześnie zwrócił się z prośbą o zgłoszenie trzeciego kandydata, ponieważ
dotychczasowy członek Komisji Skrutacyjnej kandyduje na Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Biały Piotr zgłosił kandydaturę Barbary Hypiak.
Ww. kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Marek Buczko
2. Ireneusz Majdan
3. Barbara Hypiak
głosowało 15 Radnych, głosów przeciw – 0, głosów wstrzymujących się 0.
Następnie Komisja Skrutacyjna udała się do wyznaczonego miejsca na sali obrad
i przystąpiła do pracy, przygotowując karty do głosowania wg ustalonych zasad wyboru
Wiceprzewodniczących Rady, w tym wyłoniła ze swego grona przewodniczącego, został
nim Radny Marek Buczko.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Buczko przypomniał zasady głosowania
i warunki ważności głosu.
Wyczytani kolejno radni z listy obecności na sesji, podchodzili do wyznaczonego miejsca na
sali obrad, po dokonaniu głosowania wrzucali kartę do urny.
W oczekiwaniu na wyniki głosowania Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach.
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Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Buczko przedstawił wyniki wyboru - poprzez
odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
„W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Oddało głosów nieważnych
0 Radnych.
Oddało głosów ważnych
15 Radnych.
Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleszycach otrzymali
następującą ilość głosów:
Borowiec Mariusz - 5 głosów
Lechowicz Maria - 11 głosów
Szyk Zbigniew - 10 głosów….”.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do
niniejszego protokołu z sesji.
Stwierdzeniem dokonanego wyboru było odczytanie przez Przewodniczącego Rady
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady w załączeniu do
protokołu z sesji.
Do przedstawionej uchwały Radni nie wnieśli zastrzeżeń .
Na zakończenie Przewodniczący Rady Wiesław Osuch odczytał krótki komunikat dla
Radnych:
„Do pakietu informacyjnego, który radni otrzymali dołączony został ponadto projekt budżetu
Gminy Oleszyce na 2019 r. wraz z uzasadnianiem, ponadto dołączono projekt uchwały
w sprawie uchwalenia prognozy finansowej Gminy Oleszyce na 2019 r.
Dodatkowo informuję, że w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania Radny ma
obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe. Do pierwszego oświadczenia majątkowego
Radny zobowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat (druki
oświadczeń do pobrania w biurze rady, a także będą dostępne w BIP).
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia,
według stanu na dzień 30 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem
kadencji – przewodniczącemu rady (art.24ha ust. 3 i 4 uosg).
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący rady dokonał
zamknięcia pierwszej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach w kadencji 2018 – 2023.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Protokołowała:
M. Żaczek
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