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PROTOKÓŁ Nr I/18 

 
z pierwszej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mrozach, która odbyła się w dniu 

23 listopada 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Mrozy. 

 

   

Sesji Rady Przewodniczyli: radny senior – pan Jan Broda i Przewodniczący Rady – pan 

Marek Rudka. 

 

Na ogólny stan 15 radnych Rady Miejskiej, w sesji wzięli udział wszyscy radni. Lista 

obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. 

 

W sesji Rady uczestniczyli: 

 

- Pan Dariusz Jaszczuk  - Burmistrz 

- Pani Luiza Kowalczyk  - Zastępca Burmistrza 

- Pani Beata Wiącek   - Skarbnik Gminy 

- Pan Emil K. Głusek   - Mec. prowadzący obsługę prawną Urzędu 

- Pani Jadwiga Stanisława Sabak - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Mrozach 

- Pan Stanisław Konopka  - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach 

- Pan Andrzej Pieniak   - radny Rady Powiatu Mińskiego 

 

Radny senior dokonał otwarcia I sesji Rady Miejskiej w Mrozach. 

Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich 

starań, aby sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem. 

 Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia 

obrad Rady Miejskiej w Mrozach, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz 

podejmowanie prawomocnych uchwał. 

 

Porządek obrad dzisiejszej sesji przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza 

Wyborczego w Siedlcach II, przedstawia się następująco:  

 

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej przez najstarszego wiekiem radnego. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. 

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza. 

6. Ślubowanie Burmistrza. 

7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej. 

Radny Senior zaproponował przejście do pkt 2 dzisiejszego porządku. Poprosił 

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, panią Jadwigę Stanisławę Sabak o zabranie 

głosu i wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

Pani Jadwiga Sabak – poinformowała, że w wyborach do Rady Miejskiej w Mrozach, teren 

Gminy został podzielony na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych w oparciu o 
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ustalone normy przedstawicielstwa dla wyboru 15 radnych. Liczba wybieranych radnych dla 

gmin do 20 tys. mieszkańców została ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego. Na terenie 

Gminy Mrozy wybory przeprowadzały: 

- Miejska Komisja Wyborcza w 9 osobowym składzie, której przewodniczyła Jadwiga 

Stanisława Sabak, wybrana na pierwszym posiedzeniu. Zastępcą wybrana została Pani Luiza 

Anna Kowalczyk. 

- Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania oraz ds. Ustalenia 

Wyników Głosowania w 6-9 osobowym składzie, powołane postanowieniem Komisarza 

Wyborczego w Siedlcach II z dnia 1 października 2018 r. Kandydatów do obwodowych 

komisji wyborczych zgłaszali pełnomocnicy komitetów wyborczych. Lokale wyborcze 

zostały usytuowane w placówkach szkolnych oraz remizach OSP i świetlicach wiejskich. 

Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła ogółem 52,36%, tj. na 6 991 uprawnionych do 

głosowania, w wyborach udział wzięło 3661 osób. Największa frekwencja była w okręgach 

wyborczych nr: 10 – 69,63%, 11 – 64,53, 13 – 64,88%, najniższa w okręgach nr: 1 – 40,17%,  

4 – 41,88%, 3 – 43,92%. 

W trakcie przeprowadzania wyborów nie zanotowano żadnych incydentów i zakłóceń. 

Zdaniem Miejskiej Komisji Wyborczej, kampania wyborcza na terenie Gminy przebiegała 

zgodnie z czynnościami określonymi w ustawach, kalendarzu wyborczym i wytycznymi 

Państwowej Komisji Wyborczej. Nie notowano zakłóceń ciszy wyborczej i agitacji na terenie 

szkół, zakładów pracy, urzędu. Głosowanie w obwodach głosowania przebiegało bez przerw 

i zakłóceń. Komisje nie wnosiły uwag do sporządzonych przez ewidencję ludności spisów 

wyborców, ustalenia wyników głosowania i wyborów. Był problem z prawidłowym 

wypełnieniem protokołów przez obwodowe komisje wyborcze ds. Ustalenia Wyników 

Głosowania. Kilka z nich musiało zebrać się w możliwie pełnym składzie, aby dokonać 

korekt zapisów. Swoje protokoły Miejska Komisja Wyborcza mogła wydrukować i podpisać 

dopiero w godzinach południowych 22 października. W żadnym z obwodów nie byli obecni 

w dniu głosowania mężowie zaufania. Pełnomocnicy komitetów wyborczych nie zgłosili 

mężów zaufania również do ustalania wyników głosowania przez Miejską Komisję 

Wyborczą. 

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała łącznie 35 kandydatów zgłoszonych przez 

4 komitety wyborcze. Z uwagi na zgłoszenie tylko jednego kandydata, nie przeprowadzono 

głosowania w okręgu wyborczym nr 9. Radną w tym okręgu została pani Mirosława Joanna 

Sekular.  

W wyniku głosowania wyborcy dokonali wyboru 14 radnych w następujących osobach: 

- Okręg wyborczy nr 1 – pan Mirosław Kulesza 

- Okręg wyborczy Nr 2 – pan Adam Andrzej Świątek  

- Okręg wyborczy Nr 3 – pan Zdzisław Adam Piwowarczyk 

- Okręg wyborczy Nr 4 – pani Henryka Osińska 

- Okręg wyborczy Nr 5 – pan Jarosław Marcin Sęktas 

- Okręg wyborczy Nr 6 – pan Mariusz Szeląg 

- Okręg wyborcy Nr 7 – pan Waldemar Marian Rutka 

- Okręg wyborczy Nr 8 – pan Wojciech Wańko 

- - Okręg wyborczy Nr 10 – pan Marek Karol Rudka  

- Okręg wyborczy Nr 11 – pan Mariusz Zawadzki 

- Okręg wyborczy Nr 12 – pan Jan Broda 

- Okręg wyborczy Nr 13 – pani Halina Maria Skorys 

- Okręg wyborczy Nr 14 – pan Mateusz Kazimierski 

- Okręg wyborczy Nr 15 – pani Anna Rudnik. 
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Następnie pani Przewodnicząca wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, gratulując 

wyboru. 

Radny senior podziękował za wręczenie zaświadczeń, po czym przystąpił do realizacji pkt 

3 porządku obrad – ceremonii ślubowania przez nowo wybranych radnych. Zaproponował, 

aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób: odczyta rotę ślubowania, a następnie 

najmłodszy radny, Pan Mateusz Kazimierski odczyta z listy obecności kolejno imiona 

i nazwiska radnych, którzy powstaną i wypowiedzą wg swojego wyboru, słowo "Ślubuję". 

Można dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg". 

 

Wobec braku innych propozycji, poprosił o przystąpienie do ślubowania. 

 

Odczytał 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". 

Pan Mateusz Kazimierski odczytał kolejno imiona i nazwiska z listy radnych. Nazwisko pana 

Kazimierskiego odczytała pani Mirosława Sekular. Ślubowanie złożyli: 

 

1. Jan Broda 

 

2. Mateusz Kazimierski 

 

3. Mirosław Kulesza 

 

4. Henryka Osińska 

 

5. Zdzisław Adam Piwowarczyk 

 

6. Marek Karol Rudka 

 

7. Anna Rudnik 

 

8. Waldemar Marian Rutka 

 

9. Mirosława Joanna Sekular 

 

10. Jarosław Marcin Sęktas 

 

11. Halina Maria Skorys 

 

12. Mariusz Szeląg 

 

13. Adam Andrzej Świątek 

 

14. Wojciech Wańko 

 

15. Mariusz Zawadzki 
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Pan Radny Senior podziękował, pogratulował i stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie 

objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Mrozach. 

Następnie Rada przystąpiła do realizacji pkt 4 porządku obrad - wyboru przewodniczącego 

Rady Miejskiej. W ramach tego punktu przewidziane zostało: 

1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej; 

2) prezentacja kandydatów(ewentualnie); 

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej;  

4) omówienie Regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej; 

5) przeprowadzenie głosowania; 

6) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej; 

7) odczytanie uchwały stwierdzającej wybór. 

Radny senior poprosił o zgłaszanie kandydatów oraz ewentualnie o ich przedstawienie. 

Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie, dlatego 

każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, czy wyraża zgodę. 

- Pani radna Sekular M. – zgłosiła kandydaturę pana Marka Karola Rudki. Był 

Przewodniczącym w poprzedniej kadencji, jest bardzo kompetentny i dobrze prowadził sesje 

Rady. 

 

- Pan radny Piwowarczyk – zgłosił kandydaturę pana Waldemara Rutki, który nie wyraził 

zgody na kandydowanie. 

Pan radny Marek Rudka wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń, Radny Senior zamknął listę kandydatów i zaproponował 

przystąpienie do powołania 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. Przypomniał, że osoby 

kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Poprosił o zgłoszenie, co 

najmniej 3 radnych do pracy w komisji. 

 

- Pan radny Sęktas Jarosław – zgłosił kandydaturę pana Mateusza Kazimierskiego. 

 

- Pani Sekular Mirosława – zgłosiła kandydaturę pana Jarosława Sęktasa. 

 

- Pan Adam Światek – zgłosił kandydaturę pani Haliny Skorys. 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Wobec braku innych zgłoszeń Radny 

senior poprosił o przegłosowanie przyjęcia składu Komisji.  

Przypomniał, że głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. 

 

- za zgłoszonym składem komisji głosowało 15 radnych. 

- przeciw - 0 radnych. 

- wstrzymało się od głosowania - 0 radnych. 

 

Wykaz imiennego głosowania stanowi zał. nr 2 do protokołu. 
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Radny Senior stwierdził, że Rada Miejska powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia 

wyboru przewodniczącego Rady w składzie: 

1. Pani Halina Skorys 

2. Pan Mateusz Kazimierski 

3. Pan Jarosław Sęktas. 

Następnie ogłosił przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się komisji, przygotowania do 

przedstawienia projektu regulaminu głosowania i sporządzenia kart do głosowania. 

 

Po wznowieniu obrad, pani Halina Skorys, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała 

Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Mrozach. 

 

Radny Senior zwrócił się z pytaniem do Rady, czy są jakieś uwagi do Regulaminu? 

 

Wobec braku uwag, poprosił o przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, w wersji przedstawionej przez Komisję Skrutacyjną.  

- za przyjęciem głosowało.-15 radnych. 

- przeciw – radnych. 

- wstrzymało się od głosowania- 0 radnych. 

 

Radny Senior stwierdził przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących Rady.  Regulamin wraz z imiennym wykazem głosowania radnych 

stanowi zał. nr 3 do protokołu  

 

Następnie Radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.  

 

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, a następnie zgodnie z zapisem 

Regulaminu, poprosiła radnych kolejno z listy obecności o włożenie do urny kart do 

głosowania. Po zebraniu wszystkich kart, Komisja przystąpiła do ich liczenia i sporządzenia 

protokołu głosowania. W tym czasie pan Broda zarządził kolejną przerwę w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad, pani Przewodnicząca odczytała protokół z głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego Rady. Protokół wraz z kartami do glosowania stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

 

Pan radny Senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady. Uchwała Nr 

I/1/2018 stanowi zał. nr 5 do protokołu. 

Radny Senior podziękował pani radnej, pogratulował radnemu Panu Markowi Karolowi 

Rudce, wybranemu na przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrozach i życzył owocnej pracy. 

Następnie poprosił wybranego Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad. 

Podziękował radnym za miłe spędzenia czasu i zadeklarował, że będzie współpracował ze 

wszystkimi. 

 

Pan Przewodniczący podziękował panu radnemu za sprawne poprowadzenie sesji oraz 

paniom i panom radnym za wybór na funkcję Przewodniczącego Rady. Ma świadomość 

pracy, jakiej się podejmuje. Deklaruje, że swoją pracą będzie starał się wpłynąć na poprawę 

jakości życia mieszkańców miasta i gminy Mrozy, a także na dobry wizerunek samej Rady 

Miejskiej jak również właściwe, poprawne relacje Rady z Burmistrzem i Urzędem. Praca na 
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rzecz lokalnej społeczności wymaga dobrego działania i współpracy. Będzie starał się 

kontynuować to, co realizował w poprzedniej kadencji.    

 

Powitał przybyłego na sesję radnego Rady Powiatu Mińskiego pana Andrzeja Pieniaka. Jak 

zawsze jest na każdej sesji i wspiera nasze działania w powiecie. 

 

Następnie zaproponował rozszerzenie porządku obrad o następujące uchwały: 

 

- w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 

kadencję 2018 – 2023, 

- w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 

kadencję 2018 – 2023. 

 

Po ich przyjęciu porządek obrad dzisiejszej sesji wyglądałby następująco: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 

3. Ślubowanie radnych. 

4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. 

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza 

6. Ślubowanie Burmistrza. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady 

Miejskiej w Mrozach na kadencję 2018 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady 

Miejskiej w Mrozach na kadencję 2018 – 2023. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej. 

 

Poprosił o przegłosowanie zmiany porządku. Powyższe zostało przyjęte jednogłośnie. Wykaz 

imiennego głosowania radnych stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

 

- Pan Świątek – zwrócił się z pytaniem, czy w punkcie ustalenie składów Komisji 

przewidywany jest wybór przewodniczących komisji. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że tak, ale zanim przejdziemy do ustalania składów 

Komisji, należy dokonać wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Zgłosił kandydatury pana 

Jana Brody i pani Mirosławy Sekular, z którymi współpracowało mu się bardzo dobrze 

w poprzedniej kadencji.. 

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcje Wiceprzewodniczących 

Rady. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i ogłosił przerwę techniczną w obradach. 

 

Komisja Skrutacyjne przeprowadziła głosowanie nad wyborem wiceprzewodniczących 

zgodnie z zapisem Regulaminu.  
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Pan Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. 

 

Po wznowieniu obrad, pani Przewodnicząca Komisji odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej 

(wraz z kartami do głosowania stanowi zał. nr 7 do protokołu). 

 

Pkt 5 

 

Pani Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej poinformowała, że dla wyboru 

Burmistrza, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała trzech kandydatów: 

- pana Dariusza Jaszczuka,  

- pana Krzysztofa Piotra Laskowskiego, 

- pana Sylwestra Różyckiego. 

 

W wyniku głosowania, Burmistrzem Mrozów został wybrany pan Dariusz Jaszczuk 

uzyskując 71,92% ważnie oddanych głosów. 

 

Następnie wręczyła panu Dariuszowi Jaszczukowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza 

Mrozów. Życzyła, aby był zdrów, by nasze młode miasto rozwijało się dalej i żeby było jak 

najwięcej zgody i kompromisu. Jeśli będą dyskusje to niech będą twórcze. 

 

Pkt 6 

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że następnym punktem porządku obrad jest złożenie 

ślubowania przez pana Burmistrza. Odczytał rotę ślubowania. 

 

Pan Burmistrz złożył ślubowanie wobec Rady, zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie 

gminnym. Ślubowanie stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący i Państwo Wiceprzewodniczący złożyli panu Burmistrzowi gratulacje. 

 

Pan Burmistrz - poinformował, że na kolejnej sesji chce przedstawić raport o stanie gminy na 

rozpoczęcie kadencji. Części radnych przypomni to, co działo się w poprzedniej kadencji, dla 

nowych radnych, myśli, że będzie to ciekawy materiał określający stan posiadania 

i wskazujący najważniejsze zadania. Podziękował za to, że udało nam się wspólnie przejść 

przez trud wyborów. Dziękuje, że Państwo radni zechcieli kandydować, uczestniczyli 

w procedurze wyborczej i uzyskali największe poparcie. Dziękuje za poparcie jego osoby 

w tych wyborach. Do trudów kampanii wyborczej nie ma sensu powracać. To jego 

7. kadencja na stanowisku wójta a teraz burmistrza. Jest to praca dająca wiele satysfakcji. Jest 

to coś pięknego, co mu się w życiu przytrafiło, że udało mu się w takim stopniu wpływać na 

to, co się dzieje w gminie, dając możliwość tworzenia. Jeśli nawet mamy sympatie 

i aktywność polityczną to chcąc nie włączyć się w sytuację kraju, głosując na jednego czy 

drugiego kandydata wyrażamy swoje poglądy. Nie jest prawdą, że wójt czy burmistrz jest 

bezpartyjny i nie będzie angażował się w sytuację polityczną. Powinien mieć świadomość 

tego, co się dzieje w kraju i wyrażać swoje poglądy w kontekście tego, co oddziałowuje na 

sytuację, codzienne życie mieszkańców i kondycję finansową samorządu gminy. Mimo, że 

przynależy do partii politycznej, nigdy radni na tej Sali nie musieli słyszeć, że to czy tamto 

jest lepsze lub gorsze. Deklaruje, że nigdy to nie padnie. 

Deklaruje pracę na rzecz tej gminy. Naczelnym przesłaniem będzie dobro gminy i skuteczna 

realizacja przedsięwzięć, które corocznie planowane są w budżecie gminy i strategii rozwoju. 

Jest organem wykonawczym, który ma inicjować różnego rodzaju działania. Czasami jest 
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bardzo trudno,. Nie da się pewnych interesów pogodzić. Czasami interes danej grupy czy 

osoby nie musi być zgodny z interesem gminy. Przygotowanie dobrego budżetu czy strategii 

to ciągłe poszukiwanie kompromisów. Niektóre zadania ze względów technicznych same 

narzucają kolejność.  Drogi możemy budować w każdym miejscu, ale jeśli kanalizacji nie 

będziemy budować w kolejnych sołectwach od oczyszczalni to nie da to żadnego efektu.  

Z kolejnymi radami staraliśmy się tak robić. Nie będzie rozwijał szczegółowych wątków. Na 

kolejną sesję przygotuje szczegółową informację. Zgodnie ze zmianą ustawy, ma obowiązek 

przedłożenia takiej informacji do końca maja za rok ubiegły. Zechce się odnieść do terenu 

całej gminy. We wszystkich tych kwestiach będzie o tym informował. 

Dzisiaj Państwo Radni otrzymali projekt budżetu na rok 2019. W okresie między 

świątecznym jest zwoływana sesja w celu uchwalenia budżetu na kolejny rok. Czas kampanii 

wyborczej minął. Deklaruje wolę i chęć pełnej współpracy ze wszystkimi radnymi. Chciałby, 

abyśmy rozwiązywali problemy gminy. Zaprasza do spotkań na posiedzeniach oraz 

indywidualnych rozmów. Aby zrealizować wspólne zadania trzeba realizować je w jednym 

sołectwie, potem w kolejnym. Fundusz sołecki jest dzielony według liczby mieszkańców 

poszczególnych sołectw. 

Pogratulował wyboru panu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym. Dzisiaj wybrani 

zostaną jeszcze przewodniczący komisji. 

Stan posiadania gminy jest bardzo dobry. Wbrew obiegowym opiniom zostało 

zrealizowanych wiele istotnych zadań, inne są w trakcie. Zechce zrobić wszystko, abyśmy 

w okresie 5 lat zrobili krok milowy w rozwoju gminy. Podziękował też pani Przewodniczącej 

Miejskiej Komisji Wyborczej za sprawne przeprowadzenie wyborów oraz pani Luizie 

Kowalczyk za wzięcie na siebie ciężaru wyborów oraz innym osobom. Aby zaspokoić 

ciekawość, zamierza poprosić panią Kowalczyk, aby pełniła funkcje Zastępcy Burmistrza 

w kolejnej kadencji. 

 

Wracając do realizacji porządku obrad, pan Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Uchwała Nr I/2/2018 stanowi zał. nr 9 do protokołu.  

 

Pkt 7 

 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania 

komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na kadencję 2014-2023. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wykaz głosowania imiennego stanowi zał. nr 10. 

Uchwała Nr I/3/2018 stanowi zał. nr 11 do protokołu.  

 

Pkt 8  

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że kolejna w porządku obrad jest uchwała w sprawie 

ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na kadencję 2018-

2023. 

 

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

  

- Pani Osińska – zgłosiła kandydaturę pani Haliny Skorys, która wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

 

- Pan Piwowarczyk – zgłosił kandydaturę pana Wojciecha Wańko, który odmówił 

kandydowania. 
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Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie kandydatury pani Haliny Skorys. Powyższe 

zostało przyjęte 13 głosami radnych przy 2 wstrzymujących się. Wykaz imiennego 

głosowania radnych stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłoszenie 5 kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.  

Zgłoszeni zostali: 

1) pan Mariusz Zawadzki, 

2) pan Mateusz Kazimierski, 

3) pan Waldemar Rutka, 

4) pan Zdzisław Piwowarczyk, 

5) pani Henryka Osińska. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie składu Komisji Rewizyjnej. Powyższe 

przyjęte zostało jednogłośnie. Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi zał. nr 13 do 

protokołu. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

 

Zgłoszona została kandydatura pana Mateusza Kazimierskiego. Wykaz imiennego głosowania 

radnych stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

 

Do składu Komisji zgłoszeni zostali:  

1) pan Mariusz Zawadzki, 

2) pani Anna Rudnik, 

3) pani Halina Skorys, 

4) pan Waldemar Rutka. 

 

Skład Komisji został przyjęty przez Radę przy 1 głosie wstrzymującym się. Wykaz imiennego 

głosowania radnych stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Edukacji.  

 

- Pan Sęktas J. – zgłosił kandydaturę pana Adama Świątka. 

 

- Pan Piwowarczyk – zgłosił kandydaturę pana Mariusza Szeląga, który nie wyraził zgody na 

kandydowanie. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie kandydatury. Przyjęta została jednogłośnie. 

Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Budżetu i Edukacji. 

Przypomniał, że zgodnie ze zmianą statutu, radny może być członkiem 3 komisji. 

 

- Pan Burmistrz – wyjaśnił, że chodzi o to, aby każdy radny był członkiem merytorycznej 

komisji według zainteresowań. 
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Do składu Komisji zgłosili się lub zostali zgłoszeni następujący radni: 

1) pan Jan Broda, 

2) pan Marek Rudka, 

3) pan Mirosław Kulesza, 

4) pan Mariusz Szeląg, 

5) pan Zdzisław Piwowarczyk, 

6) pani Mirosława Sekular 

7) pani Henryka Osińska, 

8) pan Mateusz Kazimierski, 

9) pani Halina Skorys, 

10) pan Wojciech Wańko. 

 

Skład Komisji został jednogłośnie przyjęty przez Radę. Wykaz imiennego głosowania 

radnych stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa, Ładu i Porządku. 

 

- Pan Świątek – zgłosił kandydaturę pana Jarosława Sęktas, który wyraził zgodę na 

kandydowanie. 

 

Rada jednogłośnie zaakceptowała propozycję. Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi 

zał. nr 18 do protokołu. 

 

 

Do składu Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku zgłoszeni zostali następujący radni: 

1) pani Anna Rudnik, 

2) pan Jan Broda,, 

3) pan Mirosław Kulesza, 

4) pan Waldemar Rutka, 

5) pan Wojciech Wańko, 

6) pan Mariusz Zawadzki. 

 

Skład Komisji został jednogłośnie przyjęty przez Radę (14 głosami radnych obecnych w tym 

momencie na sali). Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

 

Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie składu osobowego i poprosił 

o przegłosowanie jej przyjęcia.  

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13 głosami radnych obecnych w tym momencie na 

sali). Uchwała Nr I/4/2018 stanowi zał. nr 20 do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że następna sesja Rady zwołana została na dzień 

30 listopada o godz. 13. Radnym rozdane zostały materiały wraz z zawiadomieniem o sesji 

i planowanym porządku obrad.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Edukacji oraz Komisji Rolnictwa, Ładu i Porządku 

ustalili, że wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 28 listopada o godz. 13. 
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Członkowie Komisji otrzymali pisemne zawiadomienia podpisane przez przewodniczących 

komisji. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, pan Przewodniczący dokonał zamknięcia I sesji 

Rady Miejskiej w Mrozach. 

 

Sesja trwała od godz. 1300 do godz. 1630. 

 

Protokołowała: S. Sekular     Radny Senior   Przewodniczący Rady 

 

     Insp. ds. obsł. RM       Jan Broda       mgr Marek Rudka 


