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Protokół  Nr  I / 14 

z I sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 27 listopada 2014 r. 

 

Prowadzący obrady (udzielanie głosu, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie 

wyników głosowań, wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad):  

1) Radny najstarszy wiekiem obecny na sesji tzw. radny senior – p. Edward Marć – do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach,  

2) Przewodniczący Rady Miejskiej –  p. Józef Misiura.  

Czas trwania sesji: w godz. ok.13.10 – 15.20.  

Miejsce obrad: Centrum Kultury w Ropczycach.     

Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 

 

Radny senior:  Otworzył pierwszą sesję Rady Miejskiej w Ropczycach, kadencji obejmującej 

lata 2014-2018. Powitał uczestniczących w sesji: ( panie i panów radnych  VII kadencji Rady 

Miejskiej w Ropczycach  (pogratulował im wyboru i życzył owocnej pracy na rzecz rozwoju 

miasta i gminy Ropczyce), burmistrza elekta p. Bolesława Bujaka (pogratulował mu 

zdecydowanego zwycięstwa w wyborach na Burmistrza Ropczyc, gdzie znakomita większość 

społeczeństwa dała wyraz uznania dla jego profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania  

w sprawy dotyczące codziennego życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego  

i społecznego miasta i gminy Ropczyce),  wszystkich przybyłych na I sesję inauguracyjną VII 

kadencji  w tym: proboszczów parafii z terenu miasta i gminy Ropczyce: ks. prałata 

Stanisława Mazura, ks. Mariana Łopatkę, przedstawicieli służb mundurowych, inspekcji  

i straży: młodszego inspektora p. Witolda Wójcika Komendanta Powiatowego Policji, 

starszego brygadiera p. Jacka Roga Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

p. Wacława Tobiasza Powiatowego Inspektora Sanitarnego, p. Marię Kłęczek naczelnika 

Urzędu Skarbowego, przedsiębiorców: p. Stanisława Misztala dyrektora zakładu 

produkcyjnego Cukrownia Ropczyce honorowego obywatela Ropczyc, p. Jana Niwę prezesa 

zarządu firmy „Niwa” przedsiębiorstwa produkującego między innymi instalacje 

przemysłowe odznaczonego tytułem „Zasłużony dla Ropczyc”, p. Teresę Waleń prezesa 

Zarządu Cukromix, p. Izabelę Urbanek prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

Ropczyce, p. Tomasza Babicza prezesa RegaYachtu, p. Mariana Darłaka wiceprezesa zarządu 

ds. jakości i rozwoju Zakładów Magnezytowych, p. Franciszka Kosiorowskiego prezesa 

zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Rzeszowie, p. Kazimierza Mikruta 

prezesa zarządu firmy Weldon, p. Stanisława Czaję prezesa zarządu firmy BBC w Dębicy,  

p. Tomasza Kasprzyckiego prezesa zarządu, dyrektora Banku Spółdzielczego w Ropczycach, 

p. Edmunda Janowskiego prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Ropczycach, 

p. Mariusza Pilcha dyrektora Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza, panie i panów, którzy 

pracowali w Miejskiej Komisji Wyborczej pod kierownictwem pana Floriana Żuczka, 

radnych Rady Miejskiej w Ropczycach poprzedniej kadencji rady, radnych Powiatu 

Ropczycko-Sędziszowskiego, dyrektorów samorządowych instytucji edukacyjnych, sołtysów 

i przewodniczących zarządów osiedli, kierowników referatów Urzędu Miejskiego, prezesów, 

dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych na czele z zastępcą burmistrza  

p. Robertem Kuraszkiewiczem, panią sekretarz Jolantą Kaszowską, panią skarbnik Beatą 

Malec, wszystkich gości, którzy zechcieli uczestniczyć w inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej 

VII kadencji.    

 

Radny senior: Poinformował, że na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym 

jako najstarszy radny obecny na sesji jest zobowiązany do prowadzenia pierwszej sesji nowo 

wybranej rady, do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Stwierdził, na podstawie listy 

obecności radnych, że w sesji uczestniczy 21 radnych, ustawowy skład Rady Miejskiej  
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w Ropczycach wynosi 21 radnych oznacza to, że po złożeniu ślubowania przez 

uczestniczących w sesji radnych obrady są prawomocne.   

 

Ślubowanie radnych.  
Radny senior: Poinformował, że odbędzie się złożenie ślubowania przez nowo wybranych 

radnych. Pouczył, że zgodnie z artykułem 23a ustawy o samorządzie gminnym przed 

przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ślubowanie odbywa się  

w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo 

„ślubuję”. Można dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.  

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.”. Następnie wywołał w porządku alfabetycznym 

radnych, którzy w postawie stojącej dokonali ślubowania: 

1.Arkadiusz Bęben  - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

2.Grzegorz Bielatowicz - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

3.Zenon Charchut - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

4.Genowefa Ciosek - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

5.Jan Curzytek - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

6.Marek Fic - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

7.Jan Gorczyca - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

8.Dariusz Herbut - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

9.Henryk Kędziora - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

10.Edward Marć - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

11.Stanisław Marć - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

12.Józef Misiura - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

13.Dariusz Mormol - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

14.Zbigniew Nowacki - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

15.Eugeniusz Nowakowski - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

16.Andrzej Rachwał - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

17.Teresa Rachwał - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

18.Jan Rydzik - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

19.Dariusz Skórski - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

20.Imelda Sobańska - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

21.Jan Ździebko - Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. 

 

Radny senior: Stwierdził, że ślubowanie zostało złożone, mandaty radnych zostały objęte,   

w sesji uczestniczy 21 radnych, na ogólną liczbę 21, ślubowanie złożyli wszyscy obecni 

radni, a zatem obrady są prawomocne.   

Poinformował, że porządek obrad dzisiejszej sesji ustalony na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 

29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przez Komisarza Wyborczego w Rzeszowie obrad 

radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Jest on następujący: 1.Ślubowanie 

radnych. 2.Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. 3.Wybór Zastępców 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. 4. Ślubowanie Burmistrza Ropczyc.  

Spytał czy są wnioski w sprawie zmiany w porządku obrad. Nie zgłoszono Zawnioskował  na 

zakończenie sesji o statutowy punkt dotyczący zamknięcia sesji oraz  poinformował, że  

z uwagi na nazewnictwo ustawowe oraz statutowe będą dokonywane wybory 

wiceprzewodniczących Rady.  Ww.  zmiany zostały przyjęte przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. Porządek obrad został przyjęty przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. 
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Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. 

Radny senior: Poinformował, że Rada wybiera przewodniczącego bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.  

Zgodnie z § 55 Statutu Gminy Ropczyce  w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart 

ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym sposób głosowania każdorazowo ustala Rada. 

Samo głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana z radnych z wyłonionym 

spośród siebie przewodniczącym.  

Zawnioskował aby ustalić sposób głosowania  w sprawie wyboru przewodniczącego rady, 

poprzez głosowanie i dokonać na tą okoliczność zapisu w protokole z sesji.    

Proponowany sposób głosowania tajnego w wyborach przewodniczącego rady: 

Przypadek gdy jest jeden kandydat:   1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart tzw. kart do 

głosowania. 2.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce „za” lub 

„przeciw” lub „wstrzymujący się”, z prawej strony nazwiska i imienia kandydata, podaje się 

jego pierwsze imię. 3.Należy postawić tylko jeden znak „X” w jednej z wymienionych kratek.  

4.Karty do głosowania wrzuca się do urny, z którą podchodzi do radnych jedna z osób  

z Komisji Skrutacyjnej. 5.Jeżeli znak „X” nie zostanie postawiony w żadnej kratce albo  

w dwóch lub trzech kratkach jednocześnie – głos zostanie uznany za wstrzymujący się.  

6.Kandydat zostaje wybrany jeżeli uzyska bezwzględną większość głosów. Przypadek gdy 

jest więcej niż jeden kandydat: 1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart tzw. kart do 

głosowania. 2.Na karcie do głosowania umieszcza się nazwisko i pierwsze imię kandydatów, 

nazwiska w kolejności alfabetycznej. 3.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku 

„X”, w kratce z prawej strony nazwiska kandydata lub w kratce wstrzymujący się. 4.Należy 

postawić tylko jeden znak „X”. 5.Jeżeli znak „X” nie zostanie postawiony w żadnej kratce 

albo w dwóch lub trzech kratkach jednocześnie głos zostanie uznany za wstrzymujący się. 

6.Karty do głosowania wrzuca się do urny, z którą podchodzi jedna z osób z Komisji 

Skrutacyjnej. 7.Wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów.  

Pytań do zaproponowanego sposobu głosowania nie zgłoszono. Sposób głosowania został  

przyjęty przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

 

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej. Radny p. Grzegorz 

Bielatowicz zgłosił kandydaturę radnego p. Józefa Misiury. (Opisowe streszczenie 

przedstawionej charakterystyki zgłoszonego kandydata: Radny p. Józef Misiura po raz trzeci 

wybrany na radnego, w dwóch ostatnich kadencjach przewodniczący Rady,  dobrze 

organizował pracę rady i prawidłowo przewodniczył obradom sesji - pod względem 

przestrzegania przepisów prawa i kultury w prowadzeniu obrad.) Innych kandydatur nie 

zgłoszono. Radny senior spytał czy zgłoszony radny wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

p. Józef Misiura wyraził zgodę na kandydowanie. 

Lista kandydatów na  przewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta przy: za 21 

głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach to: Józef Misiura.  

Radny senior zarządził wybory, które przeprowadzi Komisja Skrutacyjna.  Zaproponował do 

pracy w Komisji Skrutacyjnej radnych: p. Andrzeja Rachwała – wyraził zgodę, p. Zenona 

Charchuta – wyraził zgodę, p. Dariusz Skórskiego – wyraził zgodę. Lista kandydatów do 

Komisji Skrutacyjnej została zamknięta przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

Komisja Skrutacyjna została wybrana przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

Radny senior ogłosił przerwy: na czas przygotowania głosowania, następnie na czas 

obliczenia wyników głosowania – przez Komisję Skrutacyjną.     

Przerwy w sesji, w związku z procedurami wyborczymi, zostały wypełnione występami pani 

Dominiki Serafińskiej nauczycielki w Szkole Muzycznej w Ropczycach, pianistki, 

wychowanki Akademii Muzycznej w Katowicach. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny p. Andrzej Rachwał objaśnił sposób 

głosowania, następnie po oddaniu głosów przez radnych i ich przeliczeniu, odczytał protokół 

Komisji Skrutacyjnej z głosowania na okoliczność wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Ropczycach - podał wynik głosownia. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

Radny senior odczytał treść pierwszej uchwały z sesji, wynikającej z przeprowadzonego 

głosowania, w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach - stanowi 

ona załącznik do niniejszego protokołu, oraz przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji 

wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady p. Józef Misiura dziękując za obdarzenie go zaufaniem, deklarował 

współpracę ze wszystkimi radnymi na takich samych zasadach. 

 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ropczycach. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada ma wybrać dwóch wiceprzewodniczących, 

zaproponował w tym celu przeprowadzenie dwóch odrębnych głosowań. Zostało to przyjęte 

przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

Przewodniczący Rady poinformował, że  Rada wybiera wiceprzewodniczącego bezwzględną 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu 

tajnym.  Zgodnie z § 55 Statutu Gminy Ropczyce  w głosowaniu tajnym radni głosują za 

pomocą kart ostemplowanych pieczęcią  Rady, przy czym sposób głosowania każdorazowo 

ustala Rada. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana z radnych  

z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Zaproponował ustalenie sposobu głosowania 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego rady, poprzez głosowanie i dokonanie na tą 

okoliczność zapisu w protokole z sesji.   

Proponowany sposób głosowania tajnego w wyborach wiceprzewodniczącego rady: 

Przypadek gdy jest jeden kandydat:   1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart tzw. kart do 

głosowania. 2.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratce „za” lub 

„przeciw” lub „wstrzymujący się” z prawej strony nazwiska i imienia kandydata, podaje się 

jego pierwsze imię. 3.Należy postawić tylko jeden znak „X” w jednej z wymienionych kratek. 

4.Karty do głosowania wrzuca się do urny, z którą podchodzi do radnych jedna z osób  

z Komisji Skrutacyjnej. 5. Jeżeli znak „X” nie zostanie postawiony w żadnej kratce albo  

w dwóch lub trzech kratkach jednocześnie głos zostanie uznany za wstrzymujący się.  

6.Kandydat zostaje wybrany jeżeli uzyska bezwzględną większość głosów. Przypadek gdy 

jest więcej niż jeden kandydat: 1.Głosowanie odbywa się za pomocą kart tzw. kart do 

głosowania. 2.Na karcie do głosowania umieszcza się nazwisko i pierwsze imię kandydatów, 

nazwiska w kolejności alfabetycznej. 3.Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku 

„X”, w kratce z prawej strony nazwiska kandydata lub w kratce wstrzymujący się. 4.Należy 

postawić tylko jeden znak „X”. 5. Jeżeli znak „X” nie zostanie postawiony w żadnej kratce 

albo w dwóch lub trzech kratkach jednocześnie głos zostanie uznany za wstrzymujący się.  

6.Karty do głosowania wrzuca się do urny, z którą podchodzi jedna z osób z Komisji 

Skrutacyjnej. 7.Wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów. 

Pytań do zaproponowanego sposobu głosowania nie zgłoszono. Sposób głosowania został 

przyjęty przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.   

 

Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu pierwszym. 

Radny p. Dariusz Mormol zgłosił kandydaturę radnej p. Teresy Rachwał.  (Opisowe 

streszczenie przedstawionej charakterystyki zgłoszonego kandydata: Radna p. Teresa 

Rachwał od listopada 2010 wiceprzewodniczącą Rady, obowiązki pełniła wzorowo,  jako 

przedstawiciel Rady uczestniczyła w licznych uroczystościach kulturalnych i patriotycznych,  

w tym na poziomie województwa.) Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady 
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spytał czy zgłoszona radna wyraża zgodę na kandydowanie. Radna p. Teresa Rachwał 

wyraziła zgodę na kandydowanie.        

Lista kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta przy: za 21 

głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kandydat na wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ropczycach to: Teresa Rachwał. 

Przewodniczący Rady zarządził wybory, które przeprowadzi Komisja Skrutacyjna.  

Zaproponował do pracy w Komisji Skrutacyjnej radnych: p. Andrzeja Rachwała – wyraził 

zgodę, p. Zenona Charchuta – wyraził zgodę, p. Dariusza Skórskiego – wyraził zgodę. Lista 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej została zamknięta przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. Komisja Skrutacyjna została wybrana przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwy: na czas przygotowania głosowania, następnie na czas 

obliczenia wyników głosowania -  przez Komisję Skrutacyjną.     

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny p. Andrzej Rachwał spytał czy objaśnić sposób 

głosowania. Nie było zgłoszeń za objaśnieniem, radni oznajmili, że nie. Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej po oddaniu głosów przez radnych i ich przeliczeniu przez komisję, 

odczytał protokół głosowania - podał wynik głosownia. Protokół Komisji Skrutacyjnej 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał treść drugiej uchwały z sesji, wynikającej  

z przeprowadzonego głosowania, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Ropczycach - stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystępuje do wyboru drugiego 

wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ropczycach. Ponieważ według statutu,  

w głosowaniu tajnym sposób głosowania każdorazowo ustala Rada, zaproponował taki sam 

sposób głosowania jak przy pierwszym wyborze wiceprzewodniczącego. Nie było zgłoszeń 

za przypomnieniem sposobu głosowania.   

Sposób głosowania na wiceprzewodniczącego Rady taki sam,  jak przy pierwszym wyborze 

wiceprzewodniczącego, został ustalony przy: za 21 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu drugim. 

Radny p. Zenon Charchut zgłosił kandydaturę radnego p. Grzegorza Bielatowicza. (Opisowe 

streszczenie przedstawionej charakterystyki zgłoszonego kandydata: Radny  

p. Grzegorz Bielatowicz wybrany na radnego już na 5-ą kadencję, od sierpnia 2008 roku 

nieprzerwanie  wiceprzewodniczący Rady.). Radny p. Dariusz Herbut zgłosił kandydaturę  

p. Dariusza Skórskiego. (Opisowe streszczenie przedstawionej charakterystyki zgłoszonego 

kandydata: Radny p. Dariusz Skórski posiada wykształcenie wyższe, jest kandydatem 

ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, ugrupowanie to w wyborach uzyskało 30% głosów.). 

Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady spytał czy zgłoszeni radni wyrażają 

zgodę na kandydowanie. Radny p. Grzegorz Bielatowicz wyraził zgodę na kandydowanie. 

Radny p. Dariusz Skórski wyraził zgodę na kandydowanie.  

Lista kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została zamknięta przy: za 21 

głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Kandydaci na wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Ropczycach to: Grzegorz Bielatowicz i Dariusz Skórski. 

Przewodniczący Rady zarządził wybory, które przeprowadzi Komisja Skrutacyjna.  

Zaproponował do pracy w Komisji Skrutacyjnej radnych: p. Andrzeja Rachwała – wyraził 

zgodę, p. Zenona Charchuta – wyraził zgodę, p. Jana Rydzika – wyraził zgodę. Lista 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej została zamknięta przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. Komisja Skrutacyjna została wybrana przy: za 21 głosów, przeciw 0, 

wstrzymujących się 0. 
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Przewodniczący Rady ogłosił przerwy: na czas przygotowania głosowania, następnie na czas 

obliczenia wyników głosowania - przez Komisję Skrutacyjną.     

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny p. Andrzej Rachwał spytał czy objaśnić sposób 

głosowania. Nie było zgłoszeń za objaśnieniem, radni oznajmili, że nie. Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej po oddaniu głosów przez radnych i ich przeliczeniu przez Komisję, 

odczytał protokół głosowania - podał wynik głosownia. Protokół Komisji Skrutacyjnej 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał treść trzeciej uchwały z sesji, wynikającej  

z przeprowadzonego głosowania, w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Ropczycach - stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ślubowanie Burmistrza Ropczyc. 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, kolejny punkt porządku obrad to ślubowanie 

Burmistrza Ropczyc.  16 listopada bieżącego roku społeczność miasta i gminy Ropczyce 

wybrała burmistrza Ropczyc, którym został pan Bolesław Bujak. Objęcie obowiązków przez 

pana burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania. Proszę pana burmistrza 

o złożenie  ślubowania.        

 

Ślubowanie  nowo wybranego Burmistrza Ropczyc Pana Bolesława Bujaka: 

Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Wysoka Rado, Szanowni Goście!  

Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,  

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 

mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.  

 

Burmistrz Ropczyc – pan Bolesław Bujak – chciałbym na początku bardzo serdecznie 

pogratulować wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej panu Józefowi Misiurze 

oraz koleżance i koledze Tereni i Grzegorzowi. To ważna funkcja w Prezydium Rady 

zaszczytna ale i niezwykle istotna w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i naszej rady 

miejskiej. Jestem przekonany, że powierzone obowiązki nasi koleżanka i koledzy będą 

sprawowali jak dotychczas bardzo dokładnie, bardzo efektywnie i z satysfakcją dla siebie jak 

również dla całej rady i mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. W tym miejscu taki mój 

drobny komentarz, nasi drodzy koledzy z PiS-u wybaczcie ale w praktyce i w stosowaniu 

praktyki zachowań w radach samorządowych jest tak, że zwracamy uwagę zawsze na radę 

samorządową wyższego stopnia. Jeśli dziś w samorządzie powiatu wasi koledzy, którzy 

rzeczywiście współrządzą nie zdecydowali się zaproponować komitetowi Samorząd  

i Gospodarka czyli komitetowi tutaj większościowemu udziału w prezydium rady, to trudno. 

Przypomnę, że w samorządzie powiatu nasz komitet ma znacząco więcej mandatów niż wy tu 

w radzie miejskiej. Więc wybaczcie, że taki był werdykt tej rady miejskiej bo nasi koledzy 

radni powiatowi nie zdecydowali się przedstawiać swojej kandydatury do prezydium bo to 

tylko wydłuża procedurę, to dla informacji państwa szanownych gości, dlaczego taki był 

wynik głosowania. Wysoka Rado chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie 

podziękować za przybycie naszych gości. To Komisarz Wyborczy organizuje pierwsze 

posiedzenie rady ale urzędujący burmistrz czy starosta zaprasza. Zaprosiliśmy tu państwa  

i bardzo się cieszymy, że jesteście na tej sesji tak ważnej dla nas, dla mnie również, to jest 

sesja uroczysta, ona nie zawiera zbyt dużo punktów proceduralnych ale emocjonalnie jest 

niezwykle ważna, będzie zapamiętana przez naszych radnych. To jest jakby finał toczącej się 

kampanii wyborczej i wyborów, jakby podsumowanie tych wyborów. Gratulując raz jeszcze 

wszystkim państwu radnym wyboru i dzisiejszego zaprzysiężenia, chcę również jako 

burmistrz zdeklarować, że na pewno w tej pracy teraz, mówię teraz bo jeszcze przed chwilą 
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byłem elektem, od zaprzysiężenia jestem już burmistrzem w kolejnej kadencji, w tym piątej 

kadencji na funkcji burmistrza Ropczyc, niezwykle istotnej funkcji bo na pewno jest ta praca 

dla mnie wielką satysfakcją i powodem do pewnej dumy bo po raz piąty być burmistrzem to 

jest osobista satysfakcja, z drugiej strony wiem, że to jest duże zobowiązanie dla mnie  

i Wysokiej Rady. Jeśli powiem, że będę się w swej pracy kierował zasadami partnerstwa  

z Wysoką Radą, zasadami współpracy takiej absolutnie uczciwej, koleżeńskiej współpracy to 

sądzę, że Wysoką Radę przekonuję. Aczkolwiek zawsze po zaprzysiężeniu staram się na 

drugi dzień zapomnieć, że byłem burmistrzem poprzednio, to jest taka koncepcja, nie będę jej 

tłumaczył, ona pomaga mi być sobą. Funkcja burmistrza ma bardzo mocne kompetencje, 

zwłaszcza od kiedy przeniesiono kompetencje zarządu - wykonawczego organu 

samorządowego do funkcji wójta, burmistrza, prezydenta, może nawet zbyt mocne wedle 

mojej interpretacji. Dobrze jest jak się ma trochę pokory i wie, że na zasługi trzeba pracować 

każdy jeden dzień i że efekty przychodzą tylko wtedy, kiedy się współpracuje, kiedy 

potrafimy znaleźć wspólne zdanie albo potrafimy wyjaśnić dlaczego zdanie nasze różni się. 

Sądzę, że takie zasady partnerstwa, współpracy, wzajemnego szacunku będą nam 

przyświecały przez najbliższe 4 lata. Jestem przekonany, że podobnie wszyscy radni będą tej 

zasadzie hołdować, ona pomaga w pracy społecznej, samorządowej, przynosi więcej efektów 

a za efektami idzie satysfakcja, bo diety nie są aż tak ważne, w wielu przypadkach nie 

rekompensują utraty wynagrodzenia, które Wysoka Rada ponosi w innej pracy zawodowej. 

To jest raczej praca społeczna, rzeczywiście tak jak powiedziano na rzecz naszej małej 

ojczyzny, na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ropczyce. Więcej się udaje w spokoju, we 

współpracy rozwiązać problemów bo po to jesteśmy wybierani, żebyśmy się publicznymi 

problemami zajmowali, kwestiami związanymi z przyszłością naszego miasta w tej 

perspektywie 4 lat i w tej perspektywie dużo, dużo dłuższej. Wysoka Rado nie chciałbym 

państwa męczyć, dręczyć swoim programem wyborczym ale nie mogę nie przypomnieć, że 

do wyborów ja i grupa komitetu Samorząd i Gospodarka szła z programem wyborczym, który 

składa się z 12 punktów. Ten program wyborczy Wysokiej Radzie i państwu gościom jest 

znany ale Wysokiej Radzie radzę przeczytać go przynajmniej dwukrotnie bo ja przed 

dzisiejszą sesją wasze programy wyborcze przeczytałem też dwukrotnie, żeby je dokładnie 

zapamiętać. Chcę, żebyśmy w naszej wspólnej pracy burmistrza i rady miejskiej bo razem 

stanowimy samorząd miasta i gminy Ropczyce kierowali się jako drogowskazem tymi 

programami, którymi próbowaliśmy uzyskać dla siebie poparcie u wyborców. Mój program 

Wysoka Rada zna, dziś bardziej pod potrzeby naszych gości wyłożę cztery obszary.  

Z pewnością ten pierwszy, najważniejszy obszar to jest kwestia gospodarki, miejsc pracy  

i otoczenia. A więc będziemy robić wszystko, aby tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorców. 

Bardzo dziękuję dziś przedsiębiorcom, przedstawicielom firm, zakładów pracy, że dziś tu są, 

przyjęli nasze zaproszenie. Jesteście państwo na dziś podstawą funkcjonowania tego  miasta  

i tej gminy, podstawą utrzymania setek, czy tysięcy rodzin w tej gminie, gdzie gmina liczy 

27.000 mieszkańców. Ważne, aby działania rady miejskiej, burmistrza, przede wszystkim 

pracy organów pomocniczych burmistrza do których należy urząd i inne jednostki 

organizacyjne były pozytywne, aby na co dzień zasada szacunku i pomocniczości dla 

przedsiębiorczości była wytyczną dla wszystkich pracowników samorządowych, byśmy tą 

zasadą kierowali się na sesjach rady i w pracach komisji. Byśmy tworzyli prawny klimat, 

który polega na podejmowaniu uchwał dla rozwoju aktywności przedsiębiorczości ale 

również klimat dla utrzymania miejsc pracy, tej ilości podmiotów gospodarczych i zakładów 

pracy. W wielu przypadkach nie mamy dużego wpływu ale możemy być pomocni  

w utrzymaniu. Na wasze ręce, przedsiębiorców składam w imieniu samorządu VII kadencji 

wyrazy uznania i szacunku. Wysoka Rado chciałbym, żeby było więcej takich propozycji jak 

te z ostatnich tygodni, gdzie obecny tu Tomasz Babicz, prezes firmy składa wniosek  

o warunki zabudowy na kolejną halę o powierzchni ponad 2 000 m, gdzie tydzień temu 
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oddajemy halę u pana prezesa Stanisława Mikruta też o powierzchni 2 000 m, gdzie są 

kolejne 3 hektary na których rośnie koniczna a na których za chwilę może też być coś 

wybudowane. Cieszymy się, że angielska firma Rolls Royce jest zainteresowana i o tym 

informuje na łamach portali internetowych Ropczycami. Bardzo liczymy, że ta inwestycja 

tutaj w Ropczycach zaistnieje bo da to możliwość współpracy dla innych firm obecnych  

w naszej strefie przemysłowej albo tym, które być może na tej bazie w ramach współpracy 

będą mogły się dopiero zorganizować. Temu mają służyć też budowane mieszkania, 

niekoniecznie przez gminę, domy jednorodzinne, bloki na sprzedaż. Budują mieszkania 

komunalne, przygotowują nieruchomości pod budowę domów jednorodzinnych. Jesteśmy 

pełni uznania i szacunku i dziękujemy bo to wszystko pozwala nam zatrzymać naszą aktywną 

młodzież i dać szansę na powstanie nowych rodzin. Wysoka Rado innym niezwykle ważnym 

obszarem, który będę w naszej wspólnej pracy akcentował, stawiał też w obszarze tych 

czterech priorytetów to edukacja naszego młodego pokolenia. Jesteśmy zobowiązani uczyć, 

edukować i wychowywać ponad 4 tysiące naszych dzieci i młodzieży. Naszą ambicją 

powinno być, aby jak najwięcej tych dzieci do lat trzech mogło trafić do miejskich żłobków. 

W tej chwili mamy jeden ale daliśmy dobry początek 2 lata temu. Musimy zapewnić 

niezwłocznie miejsca pobytu w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3-4 lat. 

Chcielibyśmy, aby nasze dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach miały coraz lepsze 

wyposażenie, to elektroniczne i to normalne jak stolik, krzesło, szafa, i wiele potrzebnych, 

niezbędnych, nowych przyborów dydaktycznych. Chcielibyśmy, by praca w kołach 

zainteresowań mogła przebiegać na wielu obszarach, by zainteresowania i talenty się 

rozwijały, by dać naszym dzieciom szansę rozwoju zainteresowań. Szanowni Państwo 

chcemy poprawiać bazę w naszej oświacie, chodzi o obiekty sportowe zewnętrzne  

i wewnętrzne, o wyposażenie i finansowanie dalszego kształcenia naszych pedagogów czyli 

nauczycieli, pracowników oświaty. Ten kapitał jest niezwykle ważny, on nie przynosi 

efektów za rok, dwa, nawet za pięć ale w dłuższej perspektywie przynosi absolutnie ważne 

efekty. Informuję Wysoką Radę, że absolutnym, wiarygodnym partnerem dla samorządu jest 

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dziś z tego miejsca dziękuję panu prezesowi 

Janowskiemu, że zawsze rzeczowo wspierał nas we wszystkich sprawach związanych  

z oświatą. Wysoka Rado, innym problemem, który akcentują nasi mieszkańcy, to jest kwestia 

bezpieczeństwa w komunikacji, w komunikacji do domu, zakładu pracy, do szkoły, 

komunikacji między naszymi wioskami, nawet i trochę dalej. Musimy zaakcentować 

priorytetowo kwestię budowy, modernizacji dróg do domów, ulic, budowy chodników, 

oświetlenia, przejść, być może rond, kolejnych świateł, jeśli będą potrzebne ale  również 

takich spraw, które są niezwykle istotne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców,  

w szczególności Ropczyc i naszych osiedli Chechły, Witkowice, Pietrzejowa jak Wielopolka, 

jak regulacja potoków, których mamy kilka na terenie gminy i wiele innych kwestii, które 

wpływają na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Będziemy też ten obszar 

traktować niezwykle priorytetowo z perspektywą dzisiejszej 4 letniej kadencji ale  

i z perspektywą wielu następnych lat bo na poważne zabezpieczenia mieszkańców Ropczyc, 

doliny Wielopolki 4 lata to za mało ale jeśli w  tych 4 latach będziemy potrafili zmusić rząd 

oraz odpowiednie instytucje naszego województwa do szybszych działań to będą nam 

mieszkańcy wdzięczni. Nigdy nie chcielibyśmy, aby w Ropczycach powtórzył się czerwiec 

2009 roku. Wysoka Rado myślę, że ostatni obszar, też niezwykle ważny, to część 

infrastruktury, która decyduje o poziomie życia mieszkańców: wodociągi, kanalizacja, 

budynki publiczne, gdzie ludzie chcą się spotykać, chcą nawiązywać kontakty, wymieniać 

poglądy, chcą pokazywać swoje osiągnięcia. Domy kultury, remizy strażackie, obiekty 

sportowe powinny być w obszarze naszego zainteresowania i pracy dla pozyskania środków 

przede wszystkich z podatków gminy, tych środków które wypracowują nasi przedsiębiorcy. 

Mamy dobre zespoły ludzkie przygotowane przez wiele lat, by dobrze umieć wykorzystać 
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perspektywy, które się rodzą przed każdą gminą w Polsce z uwagi na nową perspektywę 

finansowania z Unii Europejskiej 2015-2020 a nawet 2022 bo jeszcze przez kolejne 2 lata po 

2020 roku będziemy te środki wykorzystywać. Jesteśmy przygotowani, czy dobrze czas 

pokaże, chcielibyśmy być jeszcze lepiej przygotowani. Wysoka Rado na koniec uważam, że 

powinniśmy przyjąć jako credo współpracę i szacunek dla wszystkich organizacji, które 

tworzą się po to, żeby się realizować, by realizować swoje zainteresowania, by realizować 

rzeczy, które są istotne dla nich, dla sąsiadów, dla ich rodzin, dla otoczenia, które pozwalają 

lepiej, godniej żyć. Tym wszystkim organizacjom będziemy tworzyć właściwy klimat  

i będziemy je wspierać w miarę możliwości finansowych. Wyrażam wolę współpracy z nowo 

utworzonym Zarządem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Z tego miejsca gratuluję 

nowemu staroście a jeszcze parę dni temu naszemu koledze radnemu Witoldowi Darłakowi 

funkcji starosty, gratuluję byłemu staroście panu Józefowi Rojkowi funkcji 

Przewodniczącego Rady Powiatu. Będziemy partnerami, każdy ma swoje kompetencje, każdy 

musi bronić swoich kompetencji i będziemy wyrażali wielką chęć współpracy na niwie 

poszanowania wzajemnych realizacji i współpracy. Taką też wolę wyrażamy w stosunku do 

samorządu wojewódzkiego, który się jeszcze nie ukonstytuował ale na pewno nastąpi to do 

poniedziałku włącznie, bo taki jest termin. Wysoka Rado, chcemy współpracować  

z politykami. Lepiej współpracować, oczywiście się różnić, różnorodność jest miarą postępu  

i rozwoju ale różnić się szanując postawy wszystkich innych. Chciałbym serdecznie 

podziękować wszystkim którzy przygotowywali dzisiejszą uroczystą sesję, pani dyrektor 

Teresie Kiepiel, pani sekretarz, referatowi organizacyjnemu, paniom z obsługi biura rady za 

przygotowanie tej uroczystej sesji, dziękuję wszystkim innym, którzy się do tego przyczynili. 

Dziękuję raz jeszcze wszystkim naszym współpracownikom z jednostek organizacyjnych  

i szczególnie serdecznie gościom. Szanowni Radni na koniec życzę wam radości i satysfakcji, 

że to wy jesteście radnymi rady miejskiej. To wielki szacunek i okazja do realizacji swoich 

programów ale też wielka odpowiedzialność. Niech ta praca, ta odpowiedzialność będzie na 

co dzień okazją do radości ale i do wyzwań przynoszących rozwój miastu i gminie Ropczyce. 

 

Przewodniczący Rady zamknął pierwszą sesję Rady Miejskiej w Ropczycach oraz zaprosił 

uczestników sesji na spotkanie okolicznościowe.  

 

 

Protokolanci: 

mgr Elżbieta Klimek – inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach, 

mgr Bernadeta Cholewa - inspektor w Biurze Rady Miejskiej w Ropczycach. 

 

 

 

 

 

 

 

 


