
Protokół Nr I/18
z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej Orzesze

w dniu 22 listopada 2018r.

Na wstępie najstarszy wiekiem radny obecny na Sesji poinformował uczestników sesji, że od dnia
dzisiejszego obrady będą  transmitowane i  utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk.  Dodał,  że  nagranie  z  obrad  sesji  stanowi  informację  publiczną  i  będzie  powszechnie
dostępne. Wyjaśnił,  że osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie
może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią
głosu i ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedziane słowa w szczególności naruszające dobra
osobiste innych. Dopowiedział, że szczegółowa informacja na ten temat zamieszczona jest przed
wejściem na salę posiedzeń.

Posiedzenie  I  Sesji  Rady  Miejskiej  Orzesze  w  części  pierwszej  otworzył  i  prowadził  zgodnie
z art.20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. najstarszy wiekiem radny
obecny na Sesji – Radny Michał Macioszek. 

Na posiedzeniu przyjęto Uchwały Nr I/1-3/18.

1. Otwarcie Sesji przez radnego seniora 
Na wstępie  Przewodniczący obrad  przywitał wszystkich nowo wybranych radnych, przybyłych
gości  oraz osoby obserwujące obrady on-line.  Przedstawił  porządek sesji,  który został  ustalony
przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III. 

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący  obrad  stwierdził,  że  na  sali  jest  obecnych
21  radnych,  co  po  złożeniu  przez  wszystkich  ślubowania  będzie  stanowiło  kworum  do
podejmowania uchwał.

Na protokolanta powołał Marię Mierzwa-Owczarek. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
Przewodniczący obrad poprosił  p.Wojciecha  Płachetkę – Przewodniczącego Miejskiej  Komisji
Wyborczej  w  Orzeszu  o  wręczenie  zaświadczeń  o  wyborze  na  radnego  w  wyborach
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. 

3. Ślubowanie radnych
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art.23a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym z
dnia  8  marca  1990r.  ślubowanie  odbędzie  się  poprzez  wypowiedzenie  przez  każdego  nowo
wybranego radnego słowa „ŚLUBUJĘ” z możliwością dodania zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” po
odczytaniu treści ślubowania.

1



W związku z powyższym poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał treść ślubowania:
„Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego
sprawować  godnie,  rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej
mieszkańców”. Następnie wywołani z listy obecności poszczególni radni złożyli ślubowanie, po
którym uzyskali uprawnienia do pełnienia mandatu radnego. 

Ślubowanie  złożyli  wszyscy  radni,  wobec  czego  przewodniczący  obrad  stwierdził  kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał. 

4. Wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze
Przewodniczący obrad poprosił  p.Wojciecha  Płachetkę – Przewodniczącego Miejskiej  Komisji
Wyborczej  w Orzeszu o wręczenie Panu Mirosławowi Blaskiemu zaświadczenia o wyborze na
burmistrza miasta w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. 

5. Ślubowanie burmistrza
Przewodniczący  obrad poinformował,  że  zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  objęcie
obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania na sesji zwołanej
przez Komisarza Wyborczego. 

p.Mirosław Blaski
„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”.

6. Wybór Przewodniczącego Rady
Przewodniczący obrad poinformował, że wybór Przewodniczącego Rady odbędzie się zgodnie z
zasadami określonymi w par.16 Statutu Miasta Orzesze.
Poprosił o zgłaszanie kandydatów, a także krótkie umotywowanie swojego zgłoszenia. 

Radny  Piotr  Szola  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Jana  Mach.  Zgłoszenie  motywował
doświadczeniem radnego w przewodniczeniu radzie miejskiej przez długi czas. 

Inne  kandydatury  nie  zostały  zgłoszone,  wobec  czego  Przewodniczący  obrad  zamknął  listę
kandydatów.

Przewodniczący  obrad poinformował,  że  celem  przeprowadzenia  głosowania  tajnego  należy
przystąpić do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Dodał, że Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do
głosowania,  dokonuje  obliczenia  głosów  i  ogłasza   wynik  głosowania  w  formie  protokołu  z
głosowania oraz uchwał. Dopowiedział, że zgodnie z par.48 ust.4 Statutu Miasta Orzesze, Komisja
Skrutacyjna wybierana jest  spośród składu rady w liczbie 3 radnych.  Przypomniał,  że  w skład
Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące na wybierane stanowisko. 
Poprosił o podanie nazwisk trzech kandydatów.

Radny  Adam  Ratka  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Mateusza  Szweda  do  pracy  w  Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Mateusz Szweda wyraził zgodę. 

Radny Jan Spendel zgłosił kandydaturę Radnej Teresy Potysz do pracy w Komisji Skrutacyjnej.
Radna Teresa Potysz wyraziła zgodę. 
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Radny  Krzysztof  Giel  zgłosił  kandydaturę  Radnego  Stanisława  Wycisło  do  pracy  w  Komisji
Skrutacyjnej.
Radny Stanisław Wycisło wyraził zgodę. 

Przewodniczący  obrad poinformował,  że  na  podstawie  art.14  ust.3  ustawy  o  samorządzie
gminnym na obecnej Sesji zostaną przeprowadzone głosowania imienne, za wyjątkiem głosowań
tajnych. 

Dodał,  że  dopiero  po  Sesji  radnym  zostaną  rozdane  tablety,  które  od  następnego  posiedzenia
pozwolą na zaznaczenie swojego głosu, celem sporządzenia imiennego wykazu głosowań radnych.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej: 
– Radna Teresa Potysz,
– Radny Mateusz Szweda,  
– Radny Stanisław Wycisło.

Wszyscy radni głosując imiennie jednogłośnie wybrali zaproponowany skład. Imienne głosowanie
jest zamieszczone w załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący obrad poprosił  Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie
kart do głosowania.

Radny Jan Mach wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko przewodniczącego rady. 

Radna  Teresa  Potysz,  która  została  Przewodniczącą  Komisji  Skrutacyjnej  poinformowała,  że
zgodnie z zapisami Statutu Miasta Orzesze:

– wybór kandydata dokonany zostanie na kartach opatrzonych pieczątką Rady Miejskiej oraz
datą przez postawienie znaku „X” w kratce nad wyrazem „ZA”, lub w kratce nad wyrazem
„PRZECIW”,  lub  w  kratce  nad  wyrazami  „WSTRZYMUJĘ  SIĘ”,  umieszczonych  obok

nazwiska kandydata,
– za nieważny zostanie uznany głos, jeżeli radny na karcie do głosowania:

    1) postawi przy kandydacie znak „X” jednocześnie w dwóch lub trzech kratkach,
    2) nie postawił znaku „X” w żadnej kratce.
Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  alfabetycznie  nazwiska  radnych  i  poprosiła  o
kolejne podchodzenie, w celu odebrania karty oraz dokonania aktu głosowania. Poinformowała, że
dla zachowania tajności głosowania prosi o dokonanie zaznaczenia w pomieszczeniu za urną.

Po dokonanym głosowaniu  Przewodniczący obrad ogłosił przerwę i poprosił członków Komisji
Skrutacyjnej  o  udanie  się  do  pomieszczenia  obok  sali  posiedzeń  w  celu  podliczenia  głosów i
wypełnienia stosownych dokumentów.

Przewodniczący obrad poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników
głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p.Teresa Potysz odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej
w sprawie wyników głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze –
stanowiący  załącznik  Nr  2  do  niniejszego  protokołu,  na  podstawie  którego  Radny  Jan  Mach
otrzymał 20 głosów „za” i 1 gł. „wstrzymujący się” oraz uchwałę dotyczącą wyboru Radnego Jana
Mach na Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na kadencję 2018-2023.

3



Przewodniczący obrad złożył nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Orzeszu
gratulacje  i  poprosił,  aby  kierował  pracami  rady  służąc  zawsze  dobru  mieszkańców.
Przewodniczący  obrad przekazał  Przewodniczącemu Rady Miejskiej prowadzenie  sesji  oraz
insygnia władzy.

Pan  Jan  Mach  podziękował  radnym  za  zaufanie.  Stwierdził,  że  powierzenie  mu  stanowiska
przewodniczącego  rady  miejskiej  po  raz  kolejny  jest  dużą  motywacją  do  jeszcze  większego
zaangażowania w sprawy miasta. Zauważył, że każda decyzja będzie zawsze podejmowana przez
ogół radnych. 

7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Przewodniczący Rady przypomniał, że wybór Przewodniczącego Rady odbędzie się zgodnie z
zasadami określonymi w par.16 Statutu Miasta Orzesze.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radna  Grażyna  Matuszczyk  zgłosiła  kandydaturę  Radnego  Rajmunda  Gazda.  Zgłoszenie
motywowała doświadczeniem radnego, który został wybrany radnym już na drugą kadencję, jest
prawnikiem i wielokrotnie sprawdził się w swoich działaniach.
Radny Rajmund Gazda wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Krzysztof Giel zgłosił kandydaturę Radnego Lechosława Łukasik. Stwierdził, że Radny jest
osobą zaufania publicznego, nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej i człowiekiem z wieloma
pomysłami. 
Radny Lechosław Łukasik wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Janusz Kurek zgłosił kandydaturę Radnego Michała Macioszek. 
Radny Michał Macioszek wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów i zapytał członków
Komisji  Skrutacyjnej  (Radna  Teresa  Potysz,  Radny  Mateusz  Szweda  oraz  Radny  Stanisław
Wycisło)  czy  wyrażają  zgodę  na  przeprowadzenie  głosowania  dotyczącego  wyboru  Zastępcy
Przewodniczącego Rady.
Wszyscy członkowie wyrazili zgodę.

Przewodniczący Rady poprosił  Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i  przygotowanie
kart do głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p.Teresa Potysz wyjaśniła, że zgodnie z zapisami Statutu
Miasta  Orzesze,  wybór  kandydata  dokonany  zostanie  na  kartach  opatrzonych  pieczątką  Rady
Miejskiej oraz datą przez postawienie znaku „X” w kratce obok nazwiska jednego ze zgłoszonych
kandydatów. Dodała, że za nieważny zostanie uznany głos,  jeżeli na karcie do głosowania zostanie
postawiony znak „X” w kratce obok nazwiska więcej  niż  jednego kandydata albo nie  zostanie
postawiony znak „X” przy nazwisku żadnego z  kandydatów.  Odczytała  alfabetycznie  nazwiska
radnych  i  poprosiła  o  kolejne  podchodzenie  w  celu  odebrania  karty  oraz  dokonania  aktu
głosowania. Poinformowała, że dla zachowania tajności głosowania prosi o dokonanie zaznaczenia
w pomieszczeniu za urną.

Po dokonanym głosowaniu  Przewodniczący Rady ogłosił przerwę i poprosił członków Komisji
Skrutacyjnej  o  udanie  się  do  pomieszczenia  obok  sali  posiedzeń  w  celu  podliczenia  głosów i
wypełnienia stosownych dokumentów.

4



Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p.Teresa Potysz odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej
w sprawie wyników głosowania dotyczącego wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej
Orzesze  –  stanowiący  załącznik  Nr  3  do  niniejszego  protokołu,  na  podstawie  którego  Radny
Rajmund  Gazda  otrzymał  15  głosów,  Radny Lechosław Łukasik  otrzymał  4  głosy,  zaś  Radny
Michał Macioszek otrzymał 2 głosy oraz uchwałę dotyczącą wyboru Radnego Rajmunda Gazda na
Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze na kadencję 2018-2023.

Radny Rajmund Gazda podziękował Radnym za wybór na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego
Rady  Miejskiej.  Dodał,  że  ma  nadzieję,  że  będzie  Radę  Miejską  godnie  reprezentował  przez
następne 5 lat. 

8.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze
Sekretarz Miasta wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada ma kompetencje do
wyznaczenia  wysokości  wynagrodzenia  burmistrza.  Przedstawiła  widełki,  w  jakich  można
wyznaczyć omawiane wynagrodzenie. 

Przewodniczący przypomniał, że od lipca br. wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast  nie  mogły przekroczyć  zmniejszonych Rozporządzeniem Rady Ministrów maksymalnych
stawek wynagrodzenia. Dodał, że rada miejska podjęła stosowną uchwałę obniżającą od 1 lipca br.
wynagrodzenie burmistrza. Dopowiedział, że obecnie zaproponowane stawki wynagrodzenia są na
poziomie tych podjętych 21 czerwca br. 

Przewodniczący Rady odczytał proponowaną treść uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Orzesze. 

Wszyscy  radni  głosując  imiennie  jednogłośnie  przy  21  gł.  „za”  przyjęli  uchwałę  w  sprawie
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Orzesze. Imienne głosowanie jest zamieszczone w załączniku
Nr 1 do niniejszego protokołu. 

9. Zamknięcie Sesji
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad  Przewodniczący Rady zamknął
I Sesję Rady Miejskiej Orzesze, dziękując wszystkim za przybycie.

Sesja trwała od godz.14,30 do godz.16,10. 

Przewodniczący
           Protokołowała  Rady Miejskiej

mgr Maria Mierzwa-Owczarek           mgr inż. Jan Mach
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Radni obecni na Sesji:

1. Bortlik Grażyna
2. Dudek Wojciech       
3. Gazda Rajmund           
4. Giel Krzysztof                                                              
5. Kaczmarczyk Grzegorz            
6. Kalus-Grzegorzek Joanna
7. Kiecka Damian
8. Kurasz Joanna                                                                                                   
9. Kurek Janusz            
10. Łukasik Lechosław
11. Mach Jan            
12. Macioszek Michał
13. Matuszczyk Grażyna
14. Mrowiec Damian
15. Muras Adam            
16. Potysz Teresa                                                                
17. Ratka Adam                                                                    
18. Spendel Jan                                                                                                                    
19. Szola Piotr                                                                
20. Szweda Mateusz                                                        
21. Wycisło Stanisław    

W Sesji wzięli również udział:

- p.Mirosław Blaski    - Burmistrz Miasta
- p.Iwona Burszka    - Skarbnik Miasta
- p.Jolanta Szubert    - Sekretarz Miasta
- p.Sylwia Krawczyk                     -         Naczelnik Wydziału Edukacji
- redaktor Gazety Orzeskiej
- mieszkańcy

Orzesze, dnia 26.11.2018r. 
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