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Protokół  Nr I/2014 
 

z I Sesji Rady Miasta Łańcuta VII kadencji 
  odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. 

 
 

I Sesję Rady Miasta Łańcuta VII kadencji zgodnie z art. 20 ust.2 c ustawy o samorządzie 
gminnym otworzyła i prowadziła do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta, 
pani Jadwiga Kuźniar –  najstarsza wiekiem radna, obecna na sesji. 
Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00 i trwała do godz. 11.30. 
W sesji na stan 15 radnych udział wzięło 14 radnych, wobec czego Prowadząca obrady 
stwierdziła prawomocność obrad.  
Pogratulowała wszystkim radnym wyboru i życzyła, aby trudna i odpowiedzialna praca na 
rzecz społeczności lokalnej stanowiła dla nich źródło zadowolenia i satysfakcji oraz 
przynosiła wymierne efekty dla rozwoju miasta. 
 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Łańcucie pan Tadeusz Podkowicz, odczytał 
protokół z przeprowadzonych wyborów do Rady Miasta Łańcuta, a następnie wręczył radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnych Rady Miasta Łańcuta i gratulował wyboru. 
 
Ad.1 Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Łańcuta. 
 
Przystępując do realizacji niniejszego punktu obrad, Prowadząca obrady poinformowała, 
że zgodnie z art. 23 a ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu, radni składają ślubowanie. Mając na uwadze powyższe, poprosiła 
radnych o powstanie i odczytała rotę 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 
radni wywołani w porządku alfabetycznym, złożyli kolejno ślubowanie, wypowiadając słowo 
„ślubuję”. 13 radnych dodało zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Prowadząca obrady stwierdziła, że wszyscy radni obecni na Sesji, stosownie do art. 23 a ust. 1 
i 2 ustawy o samorządzie gminnym, złożyli ślubowanie i z tą chwilą wykonują mandat 
radnego Rady Miasta Łańcuta. 
 
W dalszej kolejności Prowadząca obrady poinformowała, że w Postanowieniu Komisarza 
Wyborczego w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2014 r. zwołującym I Sesję, radni otrzymali 
porządek obrad, który przedstawia się następująco: 
 
1. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miasta Łańcuta.  
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. 
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. 
 
Podkreśliła, że stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy o samorządzie gminnym, Rada może 
wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady i zapytała, czy są jakieś propozycje zmian do ustalonego przez Komisarza Wyborczego 
porządku obrad. 
 
Radny Adam Opałka, zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach, w związku 
z nieobecnością na posiedzeniu jednej radnej oraz nierozstrzygniętym wyborem na 
Burmistrza Miasta Łańcuta. 
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Ustosunkowując się do powyższego, Prowadząca obrady zaznaczyła, że nieobecność na 
posiedzeniu jednego radnego, nie wpływa na  prawomocność obrad I Sesji i poprosiła 
radnego Adama Opałkę o sprecyzowanie złożonego wniosku. 
 
W odpowiedzi na powyższe, pan Adam Opałka zawnioskował o zawieszenie obrad w Sesji 
i kontynuowanie ich w innym wyznaczonym terminie. 
 
Ustosunkowując się do zgłoszonego wniosku, radca prawny pani Anna Lipińska wyjaśniła, 
że zgodnie z kodeksem wyborczym to, że nie wybrany został Burmistrz Miasta, nie wpływa 
na przebieg pierwszej Sesji oraz wybór Przewodniczącego Rady i Jego Zastępcy. Nadmieniła, 
że w powyższej kwestii nie ma również znaczenia brak obecności na dzisiejszym posiedzeniu 
jednego radnego i jest to zgodnie z przepisami. Nie ma zatem podstaw prawnych, do 
zawieszenia obrad.  
 
Prowadząca obrady, poddała pod głosowanie wniosek radnego Adama Opałki w sprawie 
zawieszenia obrad  Sesji. 
 
Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, 11 radnych było przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadząca obrady stwierdziła, że wniosek został 
odrzucony.  
 
Ad. 2  Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. 
 
Przystępując do realizacji niniejszego punktu obrad Prowadząca obrady, przestawiła projekt 
regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta, ustalającego sposób 
głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian do odczytanego projektu regulaminu. 
 
W związku z powyższym Prowadząca obrady, poddała pod głosowanie „regulamin 
głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta”  w odczytanym brzmieniu. 
 
Za przyjęciem regulaminu głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady 
Miasta. 
Radny Robert Grabowski, zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Barnata, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
Radny Wrzesław Żurawski, zgłosił kandydaturę radnej Joanny Rupar, która nie wyraziła 
zgody  na kandydowanie. 
Wobec braku  zgłoszeń innych kandydatur, Prowadząca obrady zamknęła listę kandydatów 
i zarządziła głosowanie. Poinformowała, że zgodnie z przyjętym regulaminem, wybór 
Przewodniczącego Rady, przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech 
radnych i poprosiła o zgłaszanie kandydatur do składu tej Komisji.  
 
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 
Radna Joanna Rupar zgłosiła radnego Sławomira Rejmana, który wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
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Radny Robert Grabowski zgłosił radnego Włodzimierza Barana, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.  
Radna Marta Szubart zgłosiła radnego Adama Opałkę, który wyraził zgodę na kandydowanie.  
 
Za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej w powyższym składzie, głosowało 14 radnych, 
nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Następnie, Komisja spośród swego grona wybrała Przewodniczącego, którym został radny 
Sławomir Rejman. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół z wyboru stwierdzając, że na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta, 
wybrany został radny Andrzej Barnat, który uzyskał 11 głosów. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania, stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Prowadząca obrady poinformowała, że w procesie wyboru na funkcję Przewodniczącego 
Rady są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu tajnym przez oddanie głosów 
na kandydata, a następnie ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną. Jest to akt 
podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie, następuje w formie 
uchwały Rady, stwierdzającej wybór i mającej charakter wyłącznie deklaratoryjny. Mając na 
uwadze powyższe, stosownie do ustalonych wyników tajnego głosowania, przedstawiła 
projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
Łańcuta. 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Prowadząca obrady stwierdziła, że uchwała 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta, została podjęta i otrzymała 
Nr I/1/2014. 
 
Następnie Burmistrz Miasta wręczył wiązankę kwiatów radnemu Andrzejowi  Barnatowi 
i pogratulował  wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady.  
 
Radna Jadwiga Kuźniar również pogratulowała radnemu Andrzejowi Barnatowi wyboru 
i przekazała dalsze prowadzenie Sesji.  
 
Zabierając głos, radny Andrzej Barnat podziękował wszystkim, którzy obdarzyli Go 
zaufaniem i obiecał że go nie zawiedzie. Podkreślił jednocześnie, że wybór ten jest dla niego 
ogromnym wyzwaniem i zapewnił, że dołoży wszelkich  starań, aby wykonywać swoje 
obowiązki należycie i sumiennie. Zadeklarował również chęć współpracy z Burmistrzem 
Miasta i wszystkimi radnymi, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wspólna praca będzie 
owocna dla dobra miasta Łańcuta, a szczególnie jego mieszkańców.    
 
Ad.3 
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. 
 
Rozpoczynając realizację niniejszego punktu obrad, Przewodniczący Rady pan Andrzej 
Barnat poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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gminnym oraz § 16 Statutu Miasta Łańcuta Rada wybiera ze swego grona 
Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 
Stosownie do regulacji  wynikających z § 49 ust. 2 Statutu Miasta Łańcuta, w przypadku 
głosowania tajnego Rada każdorazowo ustala sposób głosowania. W związku z powyższym, 
przedstawił projekt regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta ustalającego sposób głosowania, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radni nie zgłosili żadnych propozycji zmian do odczytanego projektu regulaminu. 
 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie „regulamin 
głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta”  w odczytanym brzmieniu. 
 
Za przyjęciem regulaminu głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta. 
Radna Joanna Rupar, zgłosiła kandydaturę radnego Roberta Grabowskiego, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
Radny Wrzesław Żurawski, zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bartmana, który nie wyraził 
zgody  na kandydowanie. 
Radny Adam Opałka, zgłosił kandydaturę radnego Wrzesława Żurawskiego, który nie wyraził 
zgody  na kandydowanie. 
 
Wobec braku  zgłoszeń innych kandydatur, Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów 
i zarządził głosowanie. Poinformował, że zgodnie z przyjętym regulaminem, wybór 
Przewodniczącego Rady, przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej trzech 
radnych i poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu tej Komisji.  
 
Radny Robert Grabowski zaproponował, aby wybór Wiceprzewodniczącego, przeprowadziła 
Komisja Skrutacyjna w składzie powołanym do wyboru Przewodniczącego Rady. 
Radni przychylili się do zaproponowanego rozwiązania, a Komisja Skrutacyjna wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej w składzie:  
Radny Sławomir Rejman 
Radny Adam Opałka 
Radny Włodzimierz Baran 
głosowało 14 radnych, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Następnie Komisja spośród swego grona wybrała Przewodniczącego, którym został radny 
Sławomir Rejman. 
 
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół z wyboru stwierdzając, że na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, 
Łańcuta, wybrany został radny Robert Grabowski, który uzyskał 11 głosów. 
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania, stanowią załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że w procesie wyboru na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady, są dwa akty. Pierwszy z nich realizuje się w głosowaniu 
tajnym przez oddanie głosów na kandydata, a następnie ogłoszenie wyników przez Komisję 
Skrutacyjną. Jest to akt podstawowy i decydujący o wyborze, natomiast jego uzewnętrznienie 
następuje w formie uchwały Rady, stwierdzającej wybór i mającej charakter wyłącznie 
deklaratoryjny. Mając na uwadze powyższe, stosownie do ustalonych wyników tajnego 
głosowania, przedstawił projekt uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta. 
 
Uwag, pytań i propozycji zmian do projektu uchwały nie zgłoszono. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. 
Na podstawie wyników głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Łańcuta została podjęta 
i otrzymała Nr I/2/2014. 
 
Burmistrz Miasta wręczył wiązankę kwiatów radnemu Robertowi Grabowskiemu 
i pogratulował wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady. 
 
Radny Robert Grabowski podziękował za wybór i okazane zaufanie. Poinformował, 
że ze swej strony deklaruje chęć współpracy zarówno z radnymi, jak i Przewodniczącym 
Rady.  Wyraził także nadzieję, że po czterech latach praca na rzecz rozwoju miasta zostanie 
oceniona jako dobra i owocna, tak aby jego mieszkańcom żyło się lepiej.  
 
Na zakończenie obrad, Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Wiceprzewodniczącego 
Rady, złożył słowa podziękowania dla pana Jacka Bartmana Przewodniczącego Rady ubiegłej 
kadencji i Jego Zastępcy pani Joanny Rupar, za wysiłek i wkład pracy wniesiony na rzecz 
dobra społeczności Łańcuta. Wyraził także nadzieję że zawsze będzie można liczyć z ich 
strony na pomoc i doświadczenie w pracy obecnej  kadencji Rady Miasta. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zamknął I Sesję Rady Miasta 
Łańcuta. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 

………………………………………….. 
 (data i podpis Prowadzącego obrady) 

Protokołowała: 
 
Małgorzata Rzeszutek 
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