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P R O T O K Ó Ł   Nr I/18 

pierwszej sesji Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji odbytej w dniu 19 listopada 2018r 

 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku 

 

 

 

 

 Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji zwołaną Postanowieniem Nr 428/2018 

z dnia 8 listopada 2018r Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu otworzył o godz. 11.00 najstarszy 

wiekiem radny Ryszard Sroka, a następnie przedstawił porządek posiedzenia ustalony przez 

Komisarza Wyborczego: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Nisku wybranych w głosowaniu 21 

października 2018r. 

3. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku. 

4. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nisku. 

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wybranego w głosowaniu 

ponownym w dniu 4 listopada 2018r. 

6. Zamknięcie obrad sesji. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy ustawowa liczba, czyli 21 radnych, 

obrady są prawomocne. 

Prowadzący Obrady R. Sroka przywitał przybyłych na posiedzenie nowo wybranych radnych, 

ustępującego z urzędu Burmistrza Juliana Ozimka, wybranego na nową kadencję Burmistrza 

Waldemara Ślusarczyka, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, lokalne media 

i przybyłych gości. 

Następnie poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pawła Warchoła o wręczenie 

radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Nisku. 

Radnemu Markowi Beerowi wręczył Postanowienie Nr 451/2018 Komisarza Wyborczego 

w Tarnobrzegu, stwierdzające, że w miejsce wygaszonego mandatu radnego wstępuje Pan Marek 

Beer kandydat na radnego w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 16 – KWW Ziemia Niżańska. 

 

Ad 2. 

Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze na radnego, Prowadzący Obrady odczytał rotę ślubowania, a 

wszyscy radni wyczytani kolejno z listy, wraz z radnym M. Beerem złożyli ślubowanie poprzez 

wypowiedzenie formuły „Ślubuję” ewentualnie z dodaniem „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Ad 3. 



2 

Następnie Prowadzący Obrady poprosił o zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Radny K. Tabian zgłosił kandydaturę radnego Marcina Folty. 

Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny Paweł Tofil zgłosił kandydaturę radnego Józefa Sroki. 

Radny J. Sroka wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 

Rada Miejska w głosowaniu imiennym, jednogłośnie wyraziła zgodę na zamknięcie listy 

kandydatów. 

Następnie Rada przystąpiła do wyboru komisji skrutacyjnej. Prowadzący Obrady zaproponował 

skład 3-osobowy i przez poniesienie ręki został taki skład liczbowy zaakceptowany. 

Radny Z. Kotuła zgłosił kandydatury na członków komisji skrutacyjnej: A. Sądeja i G. Bisa. 

Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Radna K. Ożóg zgłosiła kandydatury radnych: K. Krzyżaka i B. Lechocińskiego. 

Zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

Radny Z. Kotuła zgłosił wniosek o to, by komisja skrutacyjna liczyła 4 osoby. 

Radni przez aklamację wniosek przyjęli. 

Następnie Rada w głosowaniu imiennym jednogłośnie wyraziła zgodę, by w skład komisji 

skrutacyjnej weszli zgłoszeni  kandydaci:  A. Sądej,  G. Bis,  K. Krzyżak B. Lechociński. 

Po przerwie na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do tajnego 

głosowania  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej G. Bis poinformował radnych o warunkach 

ważności głosu w tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Prowadzący obrady poprosił, by przed głosowaniem Kandydaci przedstawili się w kilku zdaniach, 

bo wśród radnych są  osoby nowe, które nie znają kandydatów. 

Radny M. Folta poinformował, że ma lat 41, jest nauczycielem w LO im. S. Czarnieckiego 

w Nisku, był radnym poprzedniej kadencji, reprezentuje Komitet Wyborczy Ziemia Niżańska. 

Radny J. Sroka poinformował, że w samorządzie działa od 1998r, trzy razy był radnym Rady 

Miejskiej, jedną kadencję była radnym Rady Powiatu, pracuje w Spółdzielczym DK w Stalowej 

Woli, reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. 

Następnie przeprowadzone zostało tajne głosowanie w wyborach Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Po następnej przerwie ogłoszonej na policzenie głosów i sporządzenie protokołu Komisji 

Skrutacyjnej Przewodniczący G. Bis odczytał protokół (zał nr 1) z którego wynikało, że oddano 

ważnych 21 głosów. Kandydat M. Folta uzyskał głosów 11, a Kandydat J. Sroka uzyskał głosów 10. 

Następnie w głosowaniu imiennym Rada Miejska jednogłośnie podjęła: 
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U C H W A Ł Ę   Nr I/1/18 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku (zał nr 2) 

Prowadzący Obrady R. Sroka pogratulował Przewodniczącemu M. Folcie wyboru i przekazał mu 

prowadzenie obrad. 

Przewodniczący M. Folta podziękował za zaufanie i wybór. Zapewnił, że będzie się starał jak 

najlepiej pełnić tę funkcję we współpracy z wszystkimi radnymi. 

 

Ad 4. 

Przewodniczący M. Folta poprosił o zgłaszanie kandydatów na dwóch Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej. 

Radny Z. Kotuła zgłosił kandydaturę radnego A. Madeja. 

Zgłoszony wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny J. Sroka zgłosił kandydatury radnych: T. Wolaka i R. Sroki. 

Radny  T. Wolak nie wyraził zgody na kandydowanie. 

Radny R. Sroka wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny J. Sroka zgłosił kandydaturę K. Krzyżaka na funkcję Wiceprzewodniczącego. 

Radny B. Błądek zgłosił kandydaturę M. Pachli. 

Radny M. Pachla wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 

Rada Miejska w głosowaniu imiennym, jednogłośnie wyraziła zgodę na zamknięcie listy 

kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej. 

Radny Z. Kotuła zgłosił kandydatury G. Bisa i A. Sądeja. 

Zgłoszeni wyrazili zgodę. 

Radna K. Ożóg zgłosiła kandydatury B. Lechocińskiego i P. Tofila. 

Zgłoszeni wyrazili zgodę. 

Po przerwie ogłoszonej dla ukonstytuowania się komisji i przygotowania kart do głosowania 

tajnego, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej G. Bis poinformował o sposobie głosowania 

i warunkach ważności głosu a następnie przeprowadzono tajne głosowanie w wyborach 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

Po przerwie potrzebnej na policzenie głosów i sporządzenie protokołu, Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej G. Bis przedstawił protokół (zał nr 3) z którego wynikało, że kandydaci otrzymali 

następujące ilości głosów: 
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- K. Krzyżak – 10 głosów 

- A. Madej – 11 głosów 

- M. Pachla – 11 głosów 

- R. Sroka – 9 głosów 

Dwóch kandydatów z największą ilością głosów to: A. Madej i M. Pachla. 

Rada Miejska w głosowaniu imiennym, jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr I/2/18 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nisku (zał nr 4) 

Przewodniczący M. Folta pogratulował wyboru i zaprosił Wiceprzewodniczących do stołu 

prezydialnego. 

 

Ad 5. 

Przewodniczący M. Folta poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej P. Warchoła 

o wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy i Miasta  

Waldemarowi Ślusarczykowi. 

Przewodniczący P. Warchoł wręczył W. Ślusarczykowi zaświadczenie i pogratulował wyboru. 

Następnie Przewodniczący Rady zapowiedział złożenie ślubowania przez Burmistrza Waldemara 

Ślusarczyka. 

Burmistrz W. Ślusarczyk odczytał rotę ślubowania, kończąc ją zwrotem:”Tak mi dopomóż Bóg”. 

Ustępujący Burmistrz J. Ozimek pogratulował Burmistrzowi Ślusarczykowi i radnym wyboru, 

podkreślił, że budżet Gminy Nisko jest wyjątkowo dobry i należy to szanować. Pogratulował 

również wyboru na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

Burmistrz W. Ślusarczyk raz jeszcze podziękował mieszkańcom Gminy i Miasta Nisko za wybór na 

stanowisko Burmistrza. Pogratulował też radnym wyboru i przypomniał o obowiązku 

odpowiedzialnego podejmowania decyzji dla dobra mieszkańców, bez uprawiania na tej sali 

polityki. Zauważył, że budżet Gminy jest w dobrej kondycji o czym świadczy chociażby fakt, że na 

koniec września zadłużenie Gminy wynosiło jedynie 144 tys zł, co przy dochodach ok 85 mln zł 

jest mniej niż przysłowiową kroplą. Podkreślił, że składane obietnice wyborcze należy zrealizować. 

Wyraził nadzieję, że tak się stanie. 

Przewodniczący M. Folta poinformował, że następna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 

listopada o godz 13.00. Radni proszeni są o przybycie na godzinę 12.000, z uwagi na konieczność 

przećwiczenia sprzętu do głosowania. Poinformował również o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych do dnia 19 grudnia br. 

następnie Przewodniczący M. Folta zamknął pierwszą sesję Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji. 
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Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała M. Kopeć 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                 Marcin Folta 

 


