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P R O T O K O Ł  Nr I/2018 

z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu , 

 w dniu 23 listopada 2018r.  

    

Sesja rozpoczęła się odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po którym nastąpiło 

uroczyste otwarcie pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

kadencji 2018-2023  

 

Ad. 1.  

Otwarcie i prowadzenie sesji przez Radnego najstarszego  wiekiem do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady. 

 

Zgodnie z art. 20 ust.2 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady prowadzi, do czasu wyboru 

przewodniczącego rady, najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 

Radnym Seniorem był Stanisław Smętek, który dokonał otwarcia pierwszej 

inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu kadencji 2018-2023, a następnie 

powitał serdecznie uczestników sesji: 

 

 Dyrektora Biura Barbary Dolniak Wicemarszałka Sejm i Poseł RP  - Panią Annę 

Krzemińską,  

 Radną Powiatu Zawierciańskiego Panią Marię Milejską,  

 Radnego Powiatu Zawierciańskiego Pana Stanisława Dąbrowę, 

 Nowo wybraną Panią Burmistrz Miasta i Gminy Annę Pilarczyk Sprycha, 

 Burmistrza Miasta i Gminy poprzedniej kadencji Pan Andrzeja Mikulskiego,  

 Przewodniczącego Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Pana Zygmunta 

Podsiadło,  

 Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Panią Elżbietę Milejską,  

 Nowo wybranych  Radnych Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu,  

 Skarbnika Miasta i Gminy Panią Annę Kuźniak, 

 Sekretarza Miasta i Gminy Pana Dariusza Ptasia, 

 Kierowników  Referatów Urzędu oraz Kierowników i Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Gminy Ogrodzieniec, 

 Sołtysów Gminy Ogrodzieniec,  

 Licznie przybyłych mieszkańców Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

   

Następnie Radny Senior zwrócił się do Przewodniczącej Miejskiej Komisji 

Wyborczej w Ogrodzieńcu Pani Elżbiety Milejskiej o wręczenie zaświadczeń o 

wyborze na kadencję 2018-2023 dla Pani Burmistrz oraz Radnych Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec.  

Nastąpiło wręczenie stosownych zaświadczeń. Zaświadczenia zostały wręczone 

wszystkim Radnym Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Ogrodzieńca. 
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Przewodniczący obrad poinformował, że pierwsza inauguracyjna sesja Rady 

Miejskiej zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie.  

Wszyscy radni zostali powiadomieni o terminie sesji, zostały im dostarczone 

niezbędne materiały, czyli: 

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 

2014r. o zwołaniu I sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu wraz z porządkiem 

obrad, 

 projekty uchwał oraz projekt regulaminu wyboru przewodniczącego  

i wiceprzewodniczącego rady.  

 

Porządek obrad przekazany przez Komisarza obejmował   

  

1. Otwarcie i prowadzenie sesji przez Radnego najstarszego  wiekiem do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady. 

2.  Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  

3. Ślubowanie Radnych . 

4. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady. 

6. Zakończenie obrad Sesji -  z tym ,że przekazany przez Komisarza Wyborczego 

porządek obrad można poszerzyć po dokonaniu wyboru przewodniczącego 

rady. Rada może wówczas podjąć decyzję o rozszerzeniu obrad o dodatkowe 

punkty.   

 

 

 

Ad. 2  

Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu wynosi 15 radnych, aby obrady były 

prawomocne w sesji musi uczestniczyć co najmniej połowa ustawowego jej składu.  

 

Przewodniczący obrad poinformował, że radni swoją obecność na sesji potwierdzają 

złożeniem podpisu na liście obecności, po czym na podstawie listy obecności 

stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych i jest to pełny skład Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu.  

  

 

Ad. 3  

Ślubowanie Radnych 

 

Prowadzący obrady radny Stanisław Smętek zaznaczył, że zgodnie z art. 23a ustawy 

o samorządzie gminnym „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie” . 
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Zaproponował, aby podczas czytania roty wszyscy powstali, po odczytaniu usiedli na 

miejsce. Natomiast zgodnie z cytowaną ustawą „wywołani kolejno z listy obecności 

radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z 

dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Rotę ślubowania odczytała Radna Małgorzata Janoska.  

Treść roty;  

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”. 

 

Po odczytaniu roty przewodniczący obrad kolejno wywoływał radnych z listy 

obecności. Odbył się akt zaprzysiężenia Rady Miejskiej . 

Przewodniczący obrad stwierdził, że wszyscy Radni Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

złożyli ślubowanie i dodał, że po zaprzysiężeniu Rada stała się prawomocnym 

organem Gminy i może już podejmować decyzje i uchwały.   

 

 

Ad. 4  

Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

 

Przewodniczący obrad Radny Senior Stanisław Smętek poinformował,  iż  zgodnie z 

art. 29a.1. ustawy o samorządzie gminnym „objęcie obowiązków przez burmistrza 

następuje z chwilą złożenia wobec radnych gminy ślubowania”.  

 

Przystąpiono do ceremonii zaprzysiężenia Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

 

Wszyscy obecni na sesji powstali, a nowo wybrana Pani Burmistrz Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec Pani Anna Pilarczyk Sprycha, złożyła ślubowanie wypowiadając 

następujące słowa;  

"Obejmując urząd Burmistrza Gminy Ogrodzieniec, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodniczący obrad stwierdzam, że Pani Anna Pilarczyk Sprycha została 

zaprzysiężona i może przystąpić do wykonywania obowiązków wynikających ze 

sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

 

Następnie prowadzący obrad - radny Stanisław Smętek przekazał Pani Annie 

Pilarczyk-Sprycha łańcuch ceremonialny jako symbol sprawowania urzędu 

Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 
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Były liczne gratulacje, życzenia i kwiaty dla Pani Burmistrz. Między innymi Pani Anna 

Krzemińska w imieniu Barbary Dolniak Wicemarszałka Sejmu RP złożyła gratulacje 

dla Pani Burmistrz oraz dla wszystkich nowo wybranych Radnych, życząc 

jednocześnie wielu sukcesów w pracy na rzecz Ogrodzieńca.  

Do gratulacji i życzeń dołączył także w imieniu swoim i pracowników Urzędu Andrzej 

Mikulski ustępujący Burmistrz Miasta i Gminy, a także radni Powiatu 

Zawierciańskiego Maria Milejska i Stanisław Dąbrowa oraz sołtysi i mieszkańcy. 

 

Po zaprzysiężeniu Pani Anna Pilarczyk-Sprycha Burmistrz Miasta i Gminy 

podziękowała byłemu Przewodniczącemu Rady Zygmuntowi Podsiadło i całej Radzie 

Miejskiej kadencji 2014-2018 za pracę dla dobra naszej gminy.  

Pani Burmistrz złożyła podziękowania także dla dotychczasowego włodarza gminy 

Burmistrza Andrzeja Mikulskiego, który 16 lat swojego życia poświęcił na rzecz gminy 

Ogrodzieniec. 

 

 

Ad. 5   

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

Realizując kolejny punkt porządku sesji przewodniczący obrad oznajmił, że ogólne 

zasady dotyczące wyboru przewodniczącego rady wynikają z przepisów ustawy o 

samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta i Gminy Ogrodzieniec. Radni otrzymali 

Regulamin wyboru określający szczegółowy sposób przeprowadzenia wyboru 

przewodniczącego rady i jego zastępców. 

Regulamin ten w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie 15 głosami. 

Regulamin załączony został do protokołu z sesji.  

 

 zgłoszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu 

 

Radna Ilona Guzik zgłosiła na Przewodniczącą Rady Małgorzatę Janoskę. 

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Innych zgłoszeń nie było  

 

Przewodniczący obrad stwierdził, że na Przewodniczącego Rady zgłoszona została 

tylko jedna kandydatka Małgorzata Janoska.  

 

  powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajne w 

sprawie wyboru przewodniczącego rady 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z Regulaminem ustalony został 3 

osobowy skład Komisji Skrutacyjnej. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być 

kandydatem na Przewodniczącego Rady.  
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Przewodniczący obrad zwrócił się do Radnych o zgłoszenia do Komisji 

Skrutacyjnej . 

 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych;  

1. Radną Ilonę Guzik  

2. Radną Wiolettę Baran  

3. Radną Beatę Pawełczyk  

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na powołanie ich do Komisji Skrutacyjnej . 

 

Przewodniczący obrad zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji  

Skrutacyjnej.  

Rada Miejska jednogłośnie 15 głosami powołała Komisje Skrutacyjną w składzie: 

Ilona Guzik, Wioletta Baran, Beata Pawełczyk.  

Komisja ukonstytuowała się wybierając sobie na przewodniczącą Wiolettę Baran.  

 

Przewodniczący obrad Stanisław Smętek ogłosił 10 minutową przerwę w obradach, 

w tym czasie Komisja Skrutacyjna zajęła się przygotowaniem kart do głosowania.  

 

 

 przeprowadzenie głosowania tajnego i odczytanie protokołu z wyboru   

 

Po przerwie obrady zostały wznowione . 

Prowadzący obrad zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania. 

Przewodnicząca Komisji Wioletta Baran wyczytywała kolejno radnych z listy 

obecności, wywołany radny odbierał kartę do głosowania, dokonywał wyboru i 

wrzucał kartę do urny.          

Wszyscy Radni Rady Miejskiej wzięli udział w głosowaniu. 

Po głosowaniu ogłoszona została 10 minutowa przerwy, celem obliczenie głosów 

oraz przygotowania protokołu z przeprowadzonego głosowania. 

 

Komisja Skrutacyjna po obliczeniu głosów sporządziła protokoł z głosowania. 

Protokoł odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Baran Wioletta.  

Z odczytanego protokołu wynikało, iż Małgorzata Janoska uzyskał bezwzględną 

większość głosów i została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej  

w Ogrodzieńcu.  

Protokoł Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania załączony został do 

protokołu z sesji.  

 

 

 odczytanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 
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Po odczytaniu protokołu z przeprowadzonego głosowania wiadomo już kto został 

wybrany na Przewodniczącego Rady, ale stan ten wymaga wyraźnego stwierdzenia 

przez Radę, co może odbywać się wyłącznie w formie uchwały.  

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania 

przygotowana została uchwała nr I/1/2018 stwierdzająca, że Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu wybrana została Małgorzata Janoska.  

 

Prowadzący obrady odczytał uchwałę Nr I/1/2018w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, a następnie poddał ją pod 

glosowanie; 

Wynik głosowania:  

Głosów „Za” - 15 

Głosów „Przeciw” - 0 

Głosów „Wstrzymujących się” - 0 

Rozstrzygnięcie 

Prowadzący obrad stwierdził, że Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

Radna Małgorzata Janoska podziękował za zaufanie jakim została obdarzona i 

dodał, że funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu sprawować będzie 

godnie oraz rzetelnie wywiązywać się z powierzonych jej obowiązków.  

 

Prowadzący obrady Stanisław Smętek złożył gratulacje nowo wybranej 

Przewodniczącej Rady Małgorzacie Janosce, po czym zaprosił ją do „stołu 

prezydialnego” celem przejęcia przewodnictwa obrad.  

 
Dalsze obrady prowadzone były przez Przewodniczącą Rady Małgorzatę Janoskę. 
 
 

 

Ad. 6.  

Poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty. 

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska zaproponowała poszerzyć obrady o 

dodatkowe punkty 

1. Wybór Wiceprzewodniczących Rady  

a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących,  

b) zgłaszanie kandydatów,  

c) przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) stwierdzenie wyboru wiceprzewodniczących rady uchwałą Rady Miejskiej.  

Nie ma potrzeby powoływać od nowa Komisji Skrutacyjnej oraz zatwierdzać 

regulamin, bowiem one zostały już na sesji zatwierdzone.  

2. Powołanie Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  
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a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej , 

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , 

c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego, 

d)  podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 

e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji 

Gminy.  

3. Zmiana Statutu SPZOZ w Ogrodzieńcu – podjęcie uchwały. 

4. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pani Anna Pilarczyk Sprycha zgłosiła wniosek o 

poszerzenie obrad jeszcze o dodatkowe dwie chwały; 

1) w sprawie o odwołanie Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

2) w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z pytaniem, czy mają jeszcze jakieś  

inne propozycje.  

Innych propozycji nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady podała pod 

glosowanie poszerzony porządek obrad o dodatkowe punkty. 

W wyniku glosowania dodatkowe punkty obrad został przyjęty przez radnych 

jednogłośnie – 15 głosami. 

 

Dodatkowe punkty wchodzące do porządku obrad pierwszej sesji  

 Wybór Wiceprzewodniczących Rady  

 ustalenie liczby wiceprzewodniczących,  

 zgłaszanie kandydatów,  

 przeprowadzenie tajnego głosowania, 

 stwierdzenie wyboru wiceprzewodniczących rady uchwałą Rady 

Miejskiej.  

 Powołanie Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej , 

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji , 

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego, 

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych, 

 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Strategii, Rozwoju i 

Promocji Gminy.  

 Zmiana Statutu SPZOZ w Ogrodzieńcu – podjęcie uchwały. 

 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec. 
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 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec.  

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała w całości porządek obrad wraz z 

pierwszą częścią (zaproponowaną przez Komisarza Wyborczego) która już się 

odbyła oraz dodatkowe punkty przyjęte przez Radę. 

 

Porządek obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu przedstawiał się 

w całości następująco;  

 

1. Otwarcie i prowadzenie sesji przez Radnego najstarszego  wiekiem do czasu 

wyboru Przewodniczącego Rady. 

2.  Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  

3. Ślubowanie Radnych . 

4. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady. 

6. Poszerzenie obrad o dodatkowe punkty - przegłosowanie poszerzonego 

porządku obrad.  

7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.  

a) ustalenie liczby wiceprzewodniczących,  

b) zgłaszanie kandydatów,  

c) przeprowadzenie tajnego głosowania, 

d) stwierdzenie wyboru wiceprzewodniczących rady uchwałą Rady 

Miejskiej 

8. Powołanie Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu;  

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej , 

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji , 

c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego, 

d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych, 

e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Strategii, Rozwoju i 

Promocji Gminy. 

9. Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Ogrodzieńcu – podjęcie uchwały. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec. 

12. Zamknięcie obrad sesji.  

 

Porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty przez radnych 

jednogłośnie 15 głosami. 
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Ad. 7 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady.  

 

 ustalenie liczby wiceprzewodniczących 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska poinformowała, że zgodnie z art. 19 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym „Rada wybiera ze swego grona 1-3 

wiceprzewodniczących”. Decyzja o liczbie wiceprzewodniczących należy do Rady.  

 

Przewodnicząca stwierdziła następnie że obwiązująca uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 

grudnia 2010r. określa liczbę dwóch wiceprzewodniczących, po czym zwróciła się 

do radnych z pytaniem, czy w tej kwestii są inne propozycji ?  

 

Nie było innych propozycji.  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wobec tego, pozostaje nadal, tak jak to było 

dotychczas dwóch wiceprzewodniczących rady. Nie ma potrzeby podejmować 

uchwały i obowiązuje dotychczasowa uchwała Nr I/2/2010 z dnia 1 grudnia 

2010r.określająca liczbę dwóch wiceprzewodniczących.  

 

 zgłaszanie kandydatów    (pierwszy wiceprzewodniczący)  

 

Przewodnicząca zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na 

wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

 

Nastąpiło zgłaszanie kandydatów;  

 

Radna Wioletta Baran zgłosiła radnego Zbigniewa Fabiańczyka na 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, 

 

Innych zgłoszeń nie było  

 

Ogłoszona została 5 minutowa przerwa w obradach, w tym czasie Komisja 

Skrutacyjna zajęła się przygotowaniem kart do głosowania.  

 

Po przerwie obrady zostały wznowione . 

 

 przeprowadzenie głosowania tajnego, 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy. 

Przewodnicząca Komisji Wioletta Baran wyczytywała kolejno radnych z listy 

obecności, wywołany radny odbierał kartę do głosowania, dokonywał wyboru i 

wrzucał kartę do urny.  
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Wszyscy radni Rady Miejskiej wzięli udział w głosowaniu.  

Po głosowaniu ogłoszono 10 minut przerwy, celem obliczenie głosów oraz 

przygotowania protokołu z przeprowadzonego głosowania.  

 

Po przerwie obrady wznowiono. 

 

 odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

 

Przewodnicząca Komisji Wioletta Baran odczytała protokoł Komisji Skrutacyjnej  

z przeprowadzonego głosowania. 

Z odczytanego protokołu wynikało, iż Zbigniew Fabiańczyk uzyskał bezwzględną 

większość głosów i wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej  

w Ogrodzieńcu  

Protokoł Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania załączony został do 

protokołu z sesji.  

 

 

 zgłaszanie kandydatów  (drugi wiceprzewodniczący)  

 

Przewodnicząca Małgorzata Janoska zwrócił się do radnych o zgłaszanie 

kandydatów na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu. 

 

Nastąpiło zgłaszanie kandydatów;  

 

Radna Wanda Bednarz zgłosiła radnego Michała Kusiaka na Wiceprzewodniczącego 

Rady.  

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, 

 

Innych zgłoszeń nie było  

 

Ogłoszona została 5 minutowa przerwa w obradach, w tym czasie Komisja 

Skrutacyjna zajęła się przygotowaniem kart do głosowania.  

 

Po przerwie obrady zostały wznowione . 

 

 przeprowadzenie tajnego głosowania, 

 

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy;  

Radni kolejno wyczytywani z listy z imienia i nazwiska odbierali karty do głosowania, 

po dokonaniu wyboru karty wrzucali do urny.  

Wszyscy radni Rady Miejskiej wzięli udział w głosowaniu.  

 

Po głosowaniu ogłoszono 5 minut przerwy, celem obliczenie głosów oraz 

przygotowania protokołu z przeprowadzonego głosowania.   
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Po przerwie – obrady wznowiono 

 

 odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania. 

Z odczytanego protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie przeprowadzonego 

głosowania wynikało, iż kandydat Michał Kusiak uzyskał bezwzględną większość 

głosów i wybrany został Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu.  

Protokoł Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania załączony został do 

protokołu z sesji.  

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej przygotowana została uchwała nr 

I/2/2018 stwierdzająca, że Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

wybrani zostali Zbigniew Fabiańczyk i Michał Kusiak  

 

 podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Ogrodzieńcu   

 

Przewodnicząca Rady odczytała uchwałę Nr I/2/2018 stwierdzającą wybór 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, po czym poddała ją pod 

głosowanie.  

Wynik głosowania:  

Głosów „Za” - 15 

Głosów „Przeciw” - 0 

Głosów „Wstrzymujących się” - 0 

Rozstrzygnięcie; 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska oznajmiła że Uchwała Nr I/2/2018  

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Ogrodzieńcu została podjęta. 

 

 

Ad. 8 

Powołanie Komisji Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu; 

 

a) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej , 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska zgłosiła Ilonę Guzik na przewodniczącą 

Komisji Rewizyjnej - kandydatka wyraziła zgodę  

Radna Ilona Guzik zgłosiła do Komisji Rewizyjnej: 

1. Janoska Jerzy   wyraził zgodę  

2. Pawełczyk Beata  wyraziła zgodę 

3. Smętek Stanisław  wyraził zgodę 

4. Elżbieta Stanek    nie wyraziła zgody 

5. Adamus Karolina wyraziła zgodę 

6. Brożek Martyna  wyraziła zgodę 
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Innych zgłoszeń nie było  

 

Projekt uchwały w zaproponowanym składzie osób, które wyraziły zgodę na pracę w 

Komisji został odczytany.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/3/2018 

 

 

b) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , 

 

Wiceprzewodniczący Rady Michał Kusiak zgłosił Stanisława Smętka na 

przewodniczącego komisji - kandydat wyraziła zgodę . 

Radny Stanisław Smętek zgłosiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Bednarz Bożena   wyraziła zgodę 

2. Pawełczyk Beata   wyraziła zgodę 

3. Michał Kusiak    wyraził zgodę 

Zgłoszona została uwaga - wiceprzewodniczący rady nie może być powołany do 

tej Komisji - stanowi o tym art. 19 ustawy o samorządzie gminnym - osoby 

wybrane na przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady nie mogą być 

członkami komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji.  

Wobec czego zgłoszenie Michała Kusiaka do komisji zostało cofnięte,  

4. Adamus Karolina   wyraziła zgodę 

Innych zgłoszeń nie było  

 

Odczytany. został projekt uchwały w zaproponowanym składzie osób, które wyraziły 

zgodę na prace w komisji. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 
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Przewodnicząca Rady stwierdził, że Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, 

wniosków i petycji została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/ 4/2018 

 

 

c) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego, 
 

Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Fabiańczyk zgłosił radną Grażynę Gołuchowską 

na przewodniczącą Komisji - kandydatka wyraziła zgodę. 

Radna Gołuchowska Grażyna zgłosiła do Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju 

Gospodarczego:  

1. Baran Wioletta   wyraziła zgodę 

2. Fabiańczyk Zbigniew  wyraził zgodę 

3. Jakacz Beata   wyraziła zgodę 

4. Janoska Jerzy   wyraził zgodę 

5. Janoska Małgorzata  wyraziła zgodę 

6. Stanek Elżbieta   wyraziła zgodę 

7. Bednarz Wanda  wyraziła zgodę 

Innych zgłoszeń nie było  

 

Projekt uchwały w zaproponowanym składzie osób które wyraziły zgodę na prace w 

komisji został odczytany.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji.  

Wynik głosowania:  

Głosów „Za” - 15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, Uchwała w sprawie Komisji Budżetu, Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego, została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/ 5/2018 

 

 

d)  podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych, 
 

Radna Elżbieta Stanek zgłosił radną Wandę Bednarz na przewodniczącą Komisji - 

kandydatka wyraziła zgodę. 

Radna Wanda Bednarz zgłosiła do Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, 

1. Baran Wioletta   wyraziła zgodę 

2. Fabiańczyk Zbigniew  wyraził zgodę 
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3. Gołuchowska Grażyna wyraziła zgodę 

4. Guzik Ilona   wyraziła zgodę 

5. Janoska Małgorzata  wyraziła zgodę 

6. Stanek Elżbieta   wyraziła zgodę 

Innych zgłoszeń nie było.  

 

Projekt uchwały w zaproponowanym składzie osób, które wyraziły zgodę na prace w 

komisji został odczytany.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji. 

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty i 

Spraw Społecznych została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/ 6/2018 

 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Strategii, Rozwoju i 

Promocji Gminy.   

 

Na przewodniczącą Komisji zgłoszona została radna Pawełczyk Beata - kandydatka 

wyraziła zgodę. 

Radna Pawełczyk Beata zgłosiła do Komisji Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy; 

1. Bednarz Bożena  wyraziła zgodę 

2.  Kusiak Michał   wyraził zgodę 

3. Jakacz Beata   wyraziła zgodę 

4. Brożek Martyna   wyraziła zgodę 

5. Adamus Karolina  wyraziła zgodę 

Innych zgłoszeń nie było.  

 

Projekt uchwały w zaproponowanym składzie osób które wyraziły zgodę na prace w 

komisji został odczytany.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji. 

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie; 
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Przewodnicząca Rady stwierdził, Uchwała w sprawie powołania Komisji Strategii, 

Rozwoju i Promocji Gminy została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/ 7/2018 

 

 

 

Ad. 9 

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Ogrodzieńcu – podjęcie uchwały  

 

Temat zreferowała Pani Burmistrz MiG Ogrodzieniec Anna Pilarczyk Sprycha, która 

na wstępie zaznaczyła, że przeglądała konkursy opublikowanym na stronie NFZ i aby 

zadbać o mieszkańców - chodzi o rehabilitację, która jest tak ważna dla 

mieszkańców i na którą tak bardzo oczekują - proponuje dopisać do Statutu SPZOZ 

Ogrodzieniec ten zakres usług aby móc przystąpić do konkursu. Termin konkursu 

kończy się 3 grudnia br. W związku z tym na obecną chwilę procedujemy tylko i 

wyłącznie nad tym punktem, natomiast nad całym Statutem Przychodni będziemy 

jeszcze procedować. Opinia Rady Społecznej SPZOZ Ogrodzieniec w tej sprawie 

jest pozytywna. 

 

Dyrektor SPZOZ w Ogrodzieńcu Pan Bogdan Kuśmierski również zabrał głos w tej 

sprawie i powiedział (…) „jak już kiedyś obiecywałem Państwu i Państwo zresztą 

oczekują na to, że powstanie rehabilitacja, co prawda długo czekaliśmy, ale 

wymagało to przeprowadzenia remontu oraz czekaliśmy na postępowanie 

konkursowe Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ w tym miesiącu ogłosił takie 

postępowanie w związku z tym postanowiłem, że przystąpimy do konkursu, ale aby 

mogło to nastąpić musimy dokonać zmian w Statucie. Zmiany będą polegały na 

dopisaniu i rozszerzeniu działalności w udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej o 

rehabilitację leczniczą. Wprowadzamy też zmiany w schemacie organizacyjnym 

SPZOZ przez dopisanie nowych komórek organizacyjnych. Do wykazu poradni 

specjalistycznych dopisujemy poradnie rehabilitacyjną, natomiast do wykazu 

komórek organizacyjnych dopisujemy pracownie; fizjoterapii, fizykoterapii, 

kinezoterapii, krioterapii, masażu leczniczego oraz zespół rehabilitacji domowej.  

Rada Miejska posiada kompetencje do ustalania Statut naszego SPZOZ-u więc i 

zmiany w Statucie również ustala. Po podjęciu uchwały będziemy mogli złożyć 

wniosek do Wojewody o zmianę w księdze rejestrowej zakładu oraz złożyć wniosek 

do NFZ i przystąpić do konkursu na świadczenia z zakresu rehabilitacji. Mamy termin 

do 4 grudnia na to postępowanie, a w marcu będzie ogłoszony wynik i wówczas 

dowiemy się, czy udało się nam uzyskać zgodę na podpisanie umowy z NFZ na te 

świadczenia, jeżeli by to nastąpiło, to od lipca moglibyśmy rozpocząć świadczenie 

usług w zakresie rehabilitacji. 
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Radny Stanisław Smętek poruszył sprawę funkcjonowania gabinetów 

stomatologicznych na terenie Ogrodzieńca, zaznaczył że jest spora grupa osób, 

których nie stać na prywatne usługi, po czym zaproponował, aby rozważyć 

możliwość uruchomienia w Ośrodku Zdrowia usług stomatologicznych w ramach 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

Dyrektor Kuśmierski odparł, że w Ogrodzieńcu mamy gabinety stomatologiczne które 

podpisały kontrakt z NFZ, jeśli pojawi się kolejny podmiot to pieniądze z kontraktu 

prawdopodobnie podzielone będą te środki które NFZ nam przyznał, a Przychodnia 

Zdrowia w Ogrodzieńcu nie jest przygotowana na otwarcie gabinetu 

stomatologicznego. 

 

Pani Burmistrz dla uzupełnienia dodała (…) „jeśli chodzi o służbę zdrowia zrobimy 

wszystko, aby była ona poprawiona i aby była większa dostępność do każdego 

rodzaju świadczeń zdrowotnych. Jeżeli chodzi o kontrakt stomatologiczny na pewno 

udam się do NFZ i zapoznam się z mapą tych potrzeb i zobaczymy jak ta mapa 

potrzeb wygląda dla Ogrodzieńca. Jeżeli jest coś o czym państwo mówicie i czego 

mieszkańcy oczekują, to na pewno się z tym zapoznamy i zrobimy wszystko co w 

naszej mocy, aby mieszkańcy byli zadowoleni. W tym momencie ogłaszają się 

dopiero pierwsze konkursy - ostatnio odbyły się konkursy zadań kosztochłonnych 

takich jak tomografia komputerowa, rezonans, teraz jest rehabilitacja ogłoszona, 

następnym krokiem będą poradnie specjalistyczne i w tym kierunku również 

będziemy przystępować do tych zadań”. 

 

Projekt uchwały został odczytany  

Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą.  

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  15 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiana Statutu SPZOZ w 

Ogrodzieńcu została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/ 8/2018 

 

 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec 
 

Pani Burmistrz Anna Pilarczyk Sprycha nadmieniła, że jest to pierwsza sesja, a takie 

decyzje jak ta są trudne do podjęcia, ale jak ktoś zostaje wybierany to te trudne 

decyzje musi podejmować bez względu na to, czy one są miłe czy nie. Przeprosiła, 
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że robi to na pierwszej sesji, ale przychodząc do Urzędu chciałaby od razu pracować 

z osobą do której ma zaufanie i dlatego wobec objęcia urzędu Burmistrza Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec staje przed olbrzym wezwaniem. To jest ten moment w którym 

zaczyna pracę dla mieszkańców gminy i będzie to robić najlepiej jak tylko umie, a 

mieszkańcy będą ją oceniać i właśnie dlatego aby zdania swoje realizować musi 

czasem podjąć takie trudne decyzje i dlatego już dzisiaj wnosił o odwołanie obecnej 

Pani Skarbnik z tej funkcji. Pani Skarbnik to osobą która jest na emeryturze dlatego 

ani Państwo Radni, ani ja krzywdy większej Pani Skarbnik nie zrobimy ponieważ jest 

zabezpieczona życiowo, a Pani Burmistrz zależy na tym, aby od początku, od razu 

pracować z osobą młodą, posiadającą doświadczenie Skarbnika w innej 

miejscowości, większej, która się prężnie rozwija. Pani Burmistrz zwróciła się do 

Radnych o zatwierdzenie decyzji w tej sprawie. Nadmieniła przy tym, że to z ustawy 

wynika że burmistrz podejmuje w tej sprawie decyzje i z takim wnioskiem występuje 

do Rady o przegłosowanie na sesji uchwały w tej sprawie. 

 

Uchwała została odczytana.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad uchwałą.  

Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  -  12 

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 3 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, ze uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec została przyjęta. Uchwale nadano Nr I/ 9/2018 

 

Ustępująca Pani Skarbnik Anna Kuźniak podziękowała za wieloletnią współpracę 

Burmistrzowi Mikulskiemu oraz kierownikom jednostek. Podziękowała też 

koleżankom i kolegom za wieloletnia wspólną prace w urzędzie. Mówiła następnie o 

obecnej sytuacji finansowej Gminy Ogrodzieniec wskazując jednocześnie na duże 

trudności i na to, że na wszystko brakuje pieniędzy, że jest 12 mln zł długu i są 

otwarte obligacje i kredyty, a wszystko to zostało uruchomione na inwestycje w 

gminie. Życzyła następcom i pani Burmistrz aby mieli w budżecie dużo pieniędzy, 

życzyła im dobrej pracy, Gminie Ogrodzieniec życzyła, aby się dobrze rozwijała i aby 

było jak najwięcej środków finansowych do dyspozycji.  

  

Pani Burmistrz Anna Pilarczyk Sprycha podziękowała pani Kuźniak za jej pracę, a 

następnie dodała, że nakreślony został przed nami czarny scenariusz, szkoda tylko, 

że przed wyborami nie był pokazywany ten czarny scenariusz, pokazywano nam 

wówczas zupełnie inne oblicze Gminy. Pani Burmistrz dodała, że mimo wszystko 

musimy sobie dać radę i damy radę, nawet jak będziemy mieć kłopoty i zmuszeni 

będziemy szukać środków to będziemy ich szukać, bo to jest zadanie Burmistrza. 

Pani Burmistrz stwierdziła, że mieszkańcy wybrali ją na to stanowisko, a ona 
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żadnego czarnego scenariusza nie zakładam i jej myśli idą w kierunku takim, aby 

było jak najlepiej w naszej Gminie.  

 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec 

 

Pani Burmistrz Anna Pilarczyk Sprycha zawnioskowała o powołanie na stanowisko 

Skarbnika Miasta i Gminy Ogrodzieniec z dniem 26 listopada 2018r. Pana 

Arkadiusza Ilskiego. Zaznaczyła jednocześnie, że jest to człowiek którego darzy 

zaufaniem, a jego dotychczasowa kariera zawodowa potwierdza kompetencje 

niezbędne na tym stanowisku. Pan Arkadiusz Ilski do tej pory pełnił funkcję 

Skarbnika w mieście Zawiercie. Zwróciła się następnie do kandydata na stanowisko 

Skarbnika o przedstawienie się radnym i mieszkańcom.  

 

Pan Arkadiusz Ilski na wstępie serdecznie pogratulował pani Burmistrz oraz 

wszystkim Radnym, pogratulował również Prezydium Rady- Przewodniczącej i jej 

Zastępcom, wszystkim pogratulował wyboru na obecną 5 letnią kadencję 2018-2023. 

Następnie mówił o swoim wykształceniu, umiejętnościach i zawodowym 

doświadczeniu. Poinformował, że od 21 lat pracuje w finansach samorządowych, 

swoją pracę rozpoczął 21 lat temu w urzędzie miejskim w Zawierciu na stanowisku 

młodszego referenta. Przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej jeżeli chodzi 

o prace samorządową właśnie od młodszego referenta, poprzez podinspektora, 

inspektora, kierownika referatu, naczelnika wydziału planowania, finansów i budżetu, 

aż do Skarbnika miasta Zawiercie i funkcję tą pełnił przez prawie 8 lat. Odnosząc się 

z kolei do słów Pani Skarbnik nadmienił, że traktuje to jako słowa które miały jeszcze 

bardziej zmobilizować nas do lepszej pracy i dać nam impuls do wspólnego lepszego 

działania. Nie ukrywał, że przejrzał projekt budżetu gminna 2019r. oraz sprawozdanie 

za zeszły rok i sprawozdanie za I półrocze tego roku więc ma już jakiś pogląd na ten 

temat. Natomiast w momencie gdy razem z Panią Burmistrz zapoznają się ze 

szczegółami budżetu oraz z bieżącą sytuacją Ogrodzieńca oraz z zamierzeniami, 

które są do zrealizowania i sytuacja będzie już dokładnie rozeznana Pan Arkadiusz 

Ilski stwierdził (…) „że na pewno damy rade i wierzę, że potrafię temu podołać i że 

Pani Burmistrz będzie zadowolona z mojej pracy. Zawsze wyznawałem taką zasadę, 

że jestem Skarbnikiem od pierwszego dnia powołania danego szefa aż do ostatniego 

dnia kiedy on tym szefem jest. Nie jestem związany z żadną partią polityczną i nigdy 

z żadną partią polityczną nie byłem związany, dzięki temu miałem taką swobodę 

współdziałania ze wszystkimi moimi dotychczasowymi szefami. Raz jeszcze bardzo 

serdecznie gratuluje Pani Burmistrz i dziękuje za wskazanie mnie jako osoby, która 

będzie odpowiedzialna za finanse miasta i gminy Ogrodzieniec”. 

 

Projekt uchwały został odczytany.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały  
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Wynik głosowania:  

Głosów „Za”  - 15  

Głosów „Przeciw” – 0 

Głosów „Wstrzymujących się - 0 

Rozstrzygnięcie 

Przewodnicząca Rady stwierdził, Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta i 

Gminy Ogrodzieniec została przyjęta.  

Uchwale nadano Nr I/10/2018 

 

Pan Arkadiusz Ilski Skarbnik MiG Ogrodzieniec podziękował za zaufanie jakim został 

obdarzony i obieca, że będzie starał się z całych sił, żeby ta nadzieja, jaką wszyscy 

pokładają w nim, żeby ona nie była tylko nadzieją, ale żeby się ziściła i żeby finanse 

miasta i gminy Ogrodzieniec szły do przodu”.   

 

 

 

Ad. 12 

Zamknięcie obrad sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Janoska stwierdził, że porządek obrad został 

wyczerpany, w związku z tym dokonała zamknięcia pierwszej sesji Rady Miejskiej  

w Ogrodzieńcu. Przewodnicząca podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji.  

Zamknięcie sesji nastąpiło o godz.15.30 

 
 
Imienny wykazy głosowań Radnych udostępniony zostały na stronie internetowej 

gminy w Bip-ie wraz z podjętymi na sesji uchwałami. 

 

Protokół w formie papierowej wraz z załącznikami znajduje się Biurze Rady.  

Protokół w formie nagrania dźwiękowego zawierającego dosłowne odtworzenie 

obrad sesji znajduje się na stronie internetowej Gminy Ogrodzieniec na Bip-ie w 

zakładce nagrania z sesji Rady Miejskiej. 

 

 
 
 
Podpis protokolanta     Podpis prowadzącego obrady: 
         

Stanisław Smętek  
 
 
 

Podpis Przewodniczącej Rady  
 
   Małgorzata Janoska   


