
Protokół Nr II/2014 

z II sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 8 i 11 grudnia 2014 r. 

 

Ad.1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc otworzył obrady II Sesji Rady Miejskiej  

w Ustrzykach Dolnych. Powitał Pana Burmistrza Bartosza Romowicza, Starostę Pana 

Marka Andrucha, Wicestarostę Panią  Katarzynę Sekułę, Przewodniczącego Rady 

Powiatu Pana Ryszarda Urbana, wszystkich radnych Rady Miejskiej, Skarbnika Panią 

Ewę Kaczmaryk-Elmerych, Panią Janinę Sokołowską, Przewodniczącą Miejskiej 

Komisji Wyborczej Panią Halinę Nosal, przedstawicieli służb mundurowych, 

dyrektorów jednostek, szkół, sołtysów, lokalna prasę, oraz mieszkańców miasta 

Ustrzyki Dolne. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnych jest 15 

radnych, wobec czego obrady Sesji są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik 

Nr 1 do protokołu. 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

W punkcie tym głos zabrał Pan Stanisław Leszega, który wystąpił z wnioskiem 

formalnym o zmianę porządku obrad. Radny zaproponował, aby po punkcie  

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza, nastąpił punkt 5. Przerwa - do czwartku tj.  

11 grudnia 2014 r. do godziny 10.00. Radny uzasadnił swoją propozycję  tym, iż 

Radni Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych powinni mieć więcej czasu na 

uzgodnienia  dotyczące funkcji pełnionych przez Radę, składów komisji, członków 

komisji, a także Prezydium. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który wystąpił z trzema 

wnioskami formalnymi, aby program sesji rozszerzyć o punkty: 

1. W punkcie trzecim wprowadzić: Sprawozdanie z działalności Burmistrza Pana 

Henryka Sułuji od posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 13.11.2014 do dnia 

dzisiejszego. 

2. W punkcie szóstym wprowadzić: Informacja Dyrektora Domu Kultury  

o udostępnianiu świetlic w okresie kampanii wyborczej od 13.10.2014 r. do 

28.11.2014 r. 

3. W punkcie siódmym wprowadzić : Informacja Skarbnika o zwolnieniach lub ich 

braku z podatku od gruntów i nieruchomości na 2015 rok i dłużej. 

 



Ponadto Radny zwrócił się z prośbą o rozdzielność głosowania dla każdego  

z przedstawionych wniosków. 

 

Wnioski Pana Bogusława Pleskacza stanowią Załącznik Nr 2 do protokołu. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc w pierwszej kolejności poddał pod 

głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego Pana Stanisława Leszegę. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Wniosek został przyjęty. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Nr 1 zgłoszony przez 

Pana Bogusława Pleskacza w brzmieniu: „W punkcie trzecim wprowadzić: 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Pana Henryka Sułuji od posiedzenia Rady 

Miejskiej w dniu 13.11.2014 do dnia dzisiejszego”. 

 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 10, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Wniosek został odrzucony. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Nr 2 w brzmieniu:  

„W punkcie szóstym wprowadzić: Informacja Dyrektora Domu Kultury  

o udostępnianiu świetlic w okresie kampanii wyborczej od 13.10.2014 r. do 

28.11.2014 r”. 

 

Głos zabrał Radny Pan Stanisław Leszega, który stwierdził, że Radny Pan Bogusław 

Pleskacz złożył swoje wnioski nie uzasadniając ich. 

 

Następnie Radny Pan Bogusław Pleskacz poinformował, że faktem jest, że nie 

przeczytał uzasadnienia w związku z powyższym zwrócił się do Przewodniczącego 

Rady z zapytaniem czy przed przegłosowaniem wniosków Nr 2 i 3 ma takowego 

udzielić. 

 

Przewodniczący Rady wyraził zgodę. 

 

Radny Pan Bogusław Pleskacz uzasadnił krótko dwa kolejne złożone przez siebie 

wnioski.  



Kolejno Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Nr 2 pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 10, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Wniosek Nr 2 został odrzucony. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał wniosek Radnego Nr 3 pod głosowanie  

w brzmieniu: „W punkcie siódmym wprowadzić : Informacja Skarbnika  

o zwolnieniach lub ich braku z podatku od gruntów i nieruchomości na 2015 rok  

i dłużej”. 

 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 10, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Wniosek Nr 3 został odrzucony. 

 

Kolejno głos zabrał Radny Pan Stanisław Leszega, który poinformował, że taki wynik 

głosowania nie oznacza, że radni są przeciwko tego typu wnioskom, jednak dzisiejsza 

sesja jest szczególna ze względu na zaprzysiężenie nowego Burmistrza, natomiast  

na rozliczenia jakie proponuje radny, będą kolejne sesje. 

 

 Ad 3. Wydanie zaświadczenia o wyborze Burmistrza przez Miejską Komisję 

Wyborczą. 

 

Pani Halina Nosal Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Panu 

Bartoszowi Romowiczowi zaświadczenie o wyborze Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

Ad. 4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 

 

Pan Bartosz Romowicz Burmistrz Ustrzyk Dolnych złożył ślubowanie w brzmieniu: 

„Obejmując Urząd Burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego  

i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Rota ślubowania stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 

 

Kolejno Pan Przewodniczący Rady złożył na ręce Burmistrza serdeczne gratulacje  

i życzenia. 

 



Kolejno głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który wyraził nadzieję na 

zakończenie w dniu dzisiejszym wszelkich nieporozumień. Oznajmił, że będzie pełnił 

ten Urząd dla wszystkich wyborców naszej gminy. Ponadto zapewnił, że będziemy się 

starać, aby mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej. Pan Burmistrz 

podziękował  wszystkim osobom, które głosowały na KWW Aktywni dla Bieszczad, 

oraz za tak liczne przybycie mieszkańców na dzisiejszą Sesję. Podziękował również 

swojemu poprzednikowi za 14 lat pracy na tym Urzędzie. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poinformował, że ze strony odchodzącego Burmistrza 

na jego ręce wpłynął skrócony raport nt. bieżącego stanu gminy. Ponadto 

Przewodniczący Rady poinformował, że gdyby ktoś był chętny aby zapoznać się z tym 

raportem, jest on do wglądu dla każdego. 

 

Kolejno Pan Przewodniczący ogłosił przerwę do dnia 11 grudnia do godziny 10.00. 

 

Po przerwie. (11.12.2014 r. godz. 10.00) 

 

 Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc wznowił obrad po przerwie, stwierdził, że 

na Sali obecnych jest 15 Radnych wobec czego obrady są prawomocne. Lista radnych 

stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady w głosowaniu tajnym. 

 

W punkcie tym Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na Pierwszego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Kolejno  Burmistrz Pan Bartosz Romowicz zaproponował, aby wybór 

Wiceprzewodniczących Rady nastąpił poprzez przeprowadzenie dwóch osobnych 

głosowań. 

 

W odpowiedzi Pan Bogdan Ferenc poinformował, że zamiar taki był od samego 

początku, aby wybór radnych na te stanowiska nie wzbudzał wątpliwości. 

 

a) Zgłaszanie kandydatów. 

 

W pierwszej kolejności Pan Stanisław Leszega zgłosił kandydaturę Pani Leokadii Bis 

 i krótko uzasadnił swoją propozycję. 

 

Kolejno Radny Pan Bogusław Pleskacz zgłosił kandydaturę Pana Arkadiusz Lupy  

i krótko uzasadnił swoją propozycję. 



 

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie się do 

przeprowadzenia głosowania. 

Następnie Pan Stanisław Leszega zgłosił wniosek, aby zgłoszeni kandydaci najpierw 

wyrazili zgodę na  kandydowanie. 

 

Pan Bogdan Ferenc zwrócił się do Pani Leokadii Bis czy wyraża zgodę na 

kandydowanie – kandydatka wyraziła zgodę. Kolejno Przewodniczący Rady zapytał 

Pana Arkadiusz Lupę czy wyraża zgodę – kandydat wyraził zgodę. 

 

b) Przerwa. 

 

c) Objaśnienie zasad głosowanie. 

 

W punkcie tym Pani Janina Sokołowska przedstawiła zasady głosowania.  

 

d) Przeprowadzenia tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w celu wyboru pierwszego 

Wiceprzewodniczącego Rady, kolejno Przewodniczący Komisji odczytał protokół 

komisji Skrutacyjnej przedstawiający, iż pierwszym Wiceprzewodniczącym Rady 

została Pani Leokadia Bis. Protokół Komisji wraz z kartami do głosowania stanowią 

załącznik Nr 5 do protokołu. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Pan Stanisław Leszega zgłosił kandydaturę Pana Andrzeja Steciuka - kandydat wyraził 

zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie 

tajnego głosowania, po czym Przewodniczący Komisji Pan Henryk Tymejczyk 

odczytał protokół komisji Skrutacyjnej przedstawiający, iż drugim 

Wiceprzewodniczącym Rady został Pan Andrzej Steciuk. Protokół Komisji wraz  

z kartami do głosowania stanowią załącznik Nr 6 do protokołu. 

 

e) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 



 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

 

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących się – 5, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Ad. 6. Wybór składów osobowych komisji stałych. 

 

a) Zgłaszanie kandydatów. 

 

Pani Leokadia Bis przedstawiła propozycję składu komisji ds. Wsi. Radna wskazała: 

Pana Marka Dziwisza, Pana Henryka Tymejczyka, Pana Jana Kruka, Pana 

Władysława Tarnawskiego, Pana Bogusława Pleskacza – kandydaci wyrazili zgodę. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Marka 

Dziwisza. 

 

Glosowanie: za - 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania – 15 radnych. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz, który poprosił o wyjaśnienie ilu 

członków wybieramy do składu komisji. 

 

Pan Bogdan Ferenc wyjaśnił, że wybieramy 4 radnych do składu każdej komisji. 

 

Kolejno Pan Bogusław Pleskacz zapytał jaki będzie tryb obliczania głosów. 

 

Pan Bogdan Ferenc wyjaśnił, że przejdą osoby, które zdobędą największą liczbę 

głosów. 

 

Radny zapytał również jak będą liczone głosy wstrzymujące się. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że liczy się zwykła większość głosów. 

 

Pan  Bogusław Pleskacz zapytał co w przypadku kiedy kandydaci otrzymają taką samą 

liczbę głosów. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w takim wypadku powtórzymy wybory.   

 



Kolejno głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Lupa, który wystąpił z wnioskiem  

aby w sprawie wyboru składów osobowych komisji stałych, przeprowadzono 

głosowanie tajne. 

 

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek złożony przez Radnego. 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Wniosek Pana Arkadiusz Lupy został przyjęty w związku z czym Przewodniczący 

Rady zarządził głosowanie tajne w kwestii składów osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

 

Głos zabrał Radny Pan Czesław Urban, który zapytał o kandydaturę Pana Marka 

Dziwisza, który został wybrany w głosowaniu jawnym. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przewie głos zabrał Burmistrz Pan Bartosz Romowicz, który poinformował, że  

w takich sytuacjach przydałaby się pomoc prawna w związku z czym kolejne 

posiedzenia sesji będą odbywały się w obecności radcy prawnego. 

 

Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc, który poprosił o zastanowienie się nad 

kandydaturą Pana Marka Dziwisza, który został wybrany w głosowaniu jawnym. 

 

Głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że jeżeli chodzi  

o kandydaturę Pana Marka Dziwisza, ponieważ został on wybrany w głosowaniu 

jawnym i jego kandydatura została przyjęta, powinien on zostać członkiem komisji ds. 

Wsi bez potrzeby ponownego głosowania. 

 

Kolejno Pani Leokadia Bis ponownie odczytała propozycje składów do wszystkich 

komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, każdorazowo Przewodniczący 

Rady  Pan Bogdan Ferenc pytał kandydatów czy wyrażają zgodę – wszyscy kandydaci 

wyrazili zgodę. 

 

W trakcie głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który do Komisji ds. Budżetu  

i Inicjatyw Gospodarczych zaproponował aby dodać kandydaturę Pana Arkadiusza 

Lupy – kandydat wyraził zgodę. Radny zaproponował również kandydaturę Pani 

Janiny Oterskiej, również do tej komisji. – kandydatka wyraziła zgodę. 

 



Kolejno Pani Leokadia Bis odczytywała kolejnych kandydatów do kolejnych komisji, 

jednocześnie kandydaci wyrażali zgodę. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę w celu uzupełnienia kart do 

głosowania o zgłoszonych kandydatów. 

 

Kolejno Komisja Skrutacyjna  przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru 

składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytał Pan Henryk Tymejczyk. Protokół wraz  

z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

b) Podjęcie uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Ad. 7 Wybór Przewodniczących komisji stałych. 

 

a) Zgłaszanie kandydatów 

 

W punkcie tym Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na przewodniczących komisji stałych. Przewodniczący Rady 

poinformował, że zaczniemy od Komisji ds. Wsi. 

 

Głos zabrał Pan Henryk Tymejczyk, który zaproponował kandydaturę Pana Marka 

Dziwisza – kandydat wyraził zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Marka 

Dziwisza na przewodniczącego Komisji ds. Wsi. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji ds. Wsi został Pan Marek 

Dziwisz. 

 



Kolejno Komisja ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. 

 

Radny Pan Andrzej Steciuk zgłosił kandydaturę Pana Stanisława Leszegi – kandydat 

wyraził zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Stanisława 

Leszegi na przewodniczącego Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych. 

 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 1, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji ds. . Budżetu i Inicjatyw 

Gospodarczych został Pan Stanisław Leszega. 

 

Kolejno Komisja Rewizyjna, Skarg i Wniosków. 

 

Pan Stanisław Leszega zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Oleksyka – kandydat 

wyraził zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Grzegorza 

Oleksyka na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków. 

 

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Skarg  

i Wniosków został Pan Grzegorz Oleksyk. 

 

Następnie Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej. 

 

Radny Pan Grzegorz Oleksyk zgłosił kandydaturę Pana Tadeusza Kocura. Kolejno 

Radny Pan Bogusław Pleskacz zgłosił kandydaturę Pana Arkadiusza Lupy- kandydaci 

wyrazili zgodę. 

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę 

Pana Tadeusza Kocura: 



 

Głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał czy Radni głosują tylko na 

jednego kandydata czy też mogą głosować na obu kandydatów. 

 

W odpowiedzi Przewodniczący Rady poinformował, że głosujemy  osobowo, najpierw 

na jednego kandydata, kolejno na drugiego. 

 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 4, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Kolejno poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Arkadiusza Lupy: 

 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 8, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych został 

Pan Tadeusz Kocur. 

 

Kolejno Komisja ds. Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  

i Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

Radna Pani Renata Wolańska zgłosiła kandydaturę Pana Henryka Tymejczyka-

kandydat wyraził zgodę. 

 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Henryka 

Tymejczyka. 

 

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji Ochrony 

Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady 

Miejskiej w Ustrzykach Dolnych został Pan Henryk Tymejczyk. 

 

Kolejno Komisja ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych. 



Pan Tadeusz Kocur zgłosił Kandydaturę Pani Renaty Wolańskiej. Kolejno Pan 

Arkadiusz Lupa zgłosił kandydaturę Pana Czesława Urbana – kandydaci wyrazili 

zgodę. 

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę 

Pani Renaty Wolańskiej: 

 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymujących się – 6, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Kolejno poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Czesława Urbana: 

 

Głosowanie: za – 5, przeciw – 8, wstrzymujących się – 2, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił, że Przewodniczącym Komisji Rodziny, Opieki 

Społecznej i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych została 

Pani Renata Wolańska. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych. 

 

Ad. Prezentacje uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 

 

 W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił propozycję wynagrodzenia 

dla nowego Burmistrza Ustrzyk Dolnych w wysokości: 

- wynagrodzenie zasadnicze – 5500,00 zł, 

- dodatek za wieloletnią pracę – ustalają kadry, 

- dodatek funkcyjny – 2100,00 zł, 

- dodatek specjalny – 20% (1 520.00 zł.) 

 

Glos zabrał Radny Pan Arkadiusz Lupa, który zaproponował, aby dodatek specjalny 

dla Burmistrza wynosił 30 %. 

 



Głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który zapytał ile zarabiał poprzedni 

Burmistrz. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady  Poddał pod głosowanie wniosek Pana Arkadiusza 

Lupy: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Wniosek Radnego został przyjęty. 

 

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 

 

Głosowanie: za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych podczas 

głosowania 15 radnych (jednogłośnie). 

 

Projekt uchwały został przyjęty. 

 

Kolejno Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych Skarbnik Gminy poinformowała, że 

ustępujący Burmistrz Pan Henryk Sułuja otrzymywał wynagrodzenie w kwocie: 

- wynagrodzenie zasadnicze – 5800,00 zł, 

- dodatek za wieloletnią pracę – 20 % ( 1160,00 zł.) 

- dodatek funkcyjny – 2000 ,00 zł. 

- dodatek specjalny – 30% ( 2340,00 zł). 

 

Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał Radny Pan Bogusław Pleskacz, który zaprosił wszystkich radnych  

i sołtysów na Ligę Tenisa Stołowego. Ponadto Radny wyraził rozczarowanie  

w związku z faktem iż komisje są czteroosobowe, dlatego też nie został wybrany do 

składu komisji ds. Wsi. Radny zapowiedział również, że będzie uczestniczył  

w posiedzeniach tej komisji, oraz będzie wnioskodawcą zmiany Statutu Gminy. 

 

Kolejno głos zabrał Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że Statut Gminy nie 

powinien ograniczać radnemu chęci członkostwa w danej komisji. Radny podał 

przykład starostwa Powiatowego, gdzie każdy radny może uczestniczyć w tych 

komisjach w których chce, na zasadzie członkostwa. Zaznaczył, że również będzie 

wnioskował o zmianę Statutu. 

 



Kolejno głos zabrał Radny Pan Stanisław Leszega, który poprosił Panią Skarbnik, aby 

przedstawiła terminy jakie Radę obowiązują, aby uchwalić budżet Gminy do końca 

b.r. 

 

W odpowiedzi Burmistrz Pan Bartosz Romowicz poinformował, że sesja budżetowa 

odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku o godzinie 9.00. Burmistrz zapewnił, że jest 

to najbardziej optymalny termin, ponieważ wszyscy radni muszą otrzymać projekt 

budżetu na 14 dni przed planowaną Sesją, ponadto termin ten nie koliduje z sesją 

powiatową. 

 

Kolejno Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany w projekcie budżetu są niewielkie, 

ponadto są to zmiany pozytywne w związku z czym wszyscy Państwo radni otrzymają 

ten projekt w ustalonym terminie. 

 

Radny Pan  Bogusław Pleskacz zapytał, czy proponowane zmiany do RIO nie 

spowodują oczekiwania na dodatkową opinię. 

 

Pani Skarbnik poinformowała, że wszelkie sprawy formalne zostały już z Regionalną 

Izbę Obrachunkową uzgodnione i nie będzie potrzebna dodatkowa opinia. 

 

Ad. 10. Sprawy różne. 

 

Głos w tym punkcie zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że będzie wnioskował 

o powołanie komisji statutowej, w celu uzgodnienia potrzebnych zmian do Statutu 

Gminy. Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w celu usprawnienia naszej pracy, 

chętni  radni i sołtysi – aby zgłaszali się do Pana Wiesława Andrucha – pracownika 

Urzędu Miejskiego w celu założenia e-maila na który będą wpływały m.in. 

zaproszenia na posiedzenia sesji. Burmistrz poinformował również, że dokonamy 

zmian w ułożeniu naszej Sali obrad, aby radni siedzieli naprzeciwko Pana 

Przewodniczącego Rady. Zaznaczył jednak, że na sali tej odbywają się również m.in. 

śluby cywilne w związku z powyższym zmiany te będą w ramach naszych 

możliwości. 

 

Głos zabrał Radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał o termin złożenia oświadczeń 

majątkowych. 

 

W odpowiedzi Pani Janina Sokołowska poinformowała, że radni mają obowiązek 

złożenia oświadczenia majątkowego w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu. 

 

 



Ad. 11 zakończenie obrad  

 

Zakończenie obrad 13.00 

 

Pełna wersja wypowiedzi na nagraniu audio. 

 

Sporządziła: Agnieszka Madej. 

 

 

 

 


