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Protokół Nr II/2018 

 

z przebiegu II sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie przeprowa-

dzonej w dniu 29 listopada 2018r. w lokalu Krasnobrodzkiego Domu Kultury 

w godz. od 16 00 – 1715
. 

 

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności. zał. Nr 1). 

 

1. Borek Bernadeta 

2. Cios – Mairot Radosław 

3. Czapla Piotr 

4. Dziura Mieczysław 

5. Gęśla Krzysztof 

6. Kopczyński Jan,  

7. Korga Jerzy, 

8. Kustra Piotr, 

9. Mazurek Krzysztof 

10. Mielniczek Kazimierz 

11. Roczkowska Aleksandra 

12. Sachajko Piotr 

13. Szkałuba Anna 

14. Umiński Gabriel 

 

W sesji nie uczestniczył radny Najda Wiesław 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

 

1. Burmistrz   - Kazimierz Misztal 

2. Zastępca Burmistrza - Janusz Oś 

3. Sekretarz Gminy - Kazimierz Gęśla 

4. Skarbnik Gminy - Elżbieta Nowak 

5. Kierownicy jednostek podległych, pracownicy Urzędu Miejskiego (lista obecności 

stanowi zał. Nr 2). 

6. Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli (lista obecności stanowi zał. Nr 3). 

7. Mieszkańcy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Burmistrzowi K. Misztalowi. Pan Bur-

mistrz wręczył Panu J. Kopczyńskiemu sołtysowi wsi Majdan Mały, a od obecnej kadencji 

również radnemu RM pamiątkowy medal 100 Lecie Odzyskania Niepodległości. Nadmienił, 

że medale były wręczane na ostatniej sesji ubiegłej kadencji, ale wówczas Pan J. Kop-

czyński nie był obecny na sesji. 

Do punktu 1 

 

Przewodniczący Rady Pan Radosław Cios-Mairot otworzył II sesję VIII kadencji Rady 

Miejskiej w Krasnobrodzie. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 

14 radnych, co stanowi quorum i umożliwia przeprowadzenie obrad oraz podejmowanie 

prawomocnych decyzji. Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

 

 



 

2 

 

Do punktu 2 

 

Przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  z I sesji. 

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. 

6. Wolne wnioski i wypowiedzi. 

7. Podjęcie uchwał: 

1) ws. powołania Komisji Rewizyjnej, 

2) ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie, 

3) ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej, 

4) ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

5) ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu. 

8. Komunikaty i informacje. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 

„za głosowało”  - 14  

„przeciw głosowało”   - 0  

„wstrzymało się ”  - 0 

Imienny Wykaz głosowania stanowi zał. Nr 4 do protokołu. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty. 

 

Do punktu 3 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z I sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie 

był do wglądu w biurze Rady. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z I sesji: 

„za głosowało” -     14 

„przeciw”  -      0 

„wstrzymało się ” -     0 

Imienny Wykaz głosowania stanowi zał. Nr 5 do protokołu. 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że Rada Miejska przyjęła protokół z I  sesji.   

 

Do punktu 4 

 

Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono radnych: 

1. Borek Bernadeta 

2. Dziura Mieczysław 

3. Korga Jerzy 

 

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania „za” głosowało 14 radnych. Rada powołała 

Komisję Uchwał i Wniosków w powyższym składzie. W głosowaniu uczestniczyło 

14 radnych. 

Imienny Wykaz głosowania stanowi zał. Nr 6 do protokołu. 

 

Do punktu 5 

  

W tym punkcie Burmistrz Kazimierz Misztal  przedstawił informację z pracy w okresie 

międzysesyjnym.  

 

Przewodniczący Rady powitał radnego Powiatu Zamojskiego Pana K. Mielnickiego. 

 

Do punktu 6 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie 

gminnym od obecnej kadencji interpelacje i zapytania składane są na piśmie do 

Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Odpowiedź 

udzielana jest na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji 

lub zapytania. Niemniej jednak,  jeżeli będą jakieś pytania to odpowiedź będzie udzielana 

bezpośrednio po pytaniu. Gdyby udzielona odpowiedź była niewystarczająca, wówczas 

można kierować zapytania na piśmie, o czym już wspomniał.    

 

Radny J. Korga podziękował swoim wyborcom, za zaufanie i wybór jego osoby na 

radnego RM. 

Następnie skierował pytanie do Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie w sprawie 

zamontowania w szkole dwóch automatów. Jeden na batony drugi na napoje, w tym na 

kawę. Pytając, jak to się ma do zdrowego żywienia dzieci, o czym się teraz mówi. Zapytał, 

czy  ta decyzja była konsultowana  z Burmistrzem. 

Drugie pytanie radnego dotyczyło spadających gałęzi i kasztanów na drogę w Al. NMP 

w Krasnobrodzie. Zaproponował aby podciąć gałęzie tych drzew. 

Radny J. Korga zabrał również głos ws. promocji naszej gminy w tym postawienia tężni 

solankowej.  Wspomniał, że był w kilku ośrodkach w Nałęczowie i nie widział tam 

materiałów promocyjnych z naszej gminy. 

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytania radnego. Odnośnie drzew rosnących w Al.NMP 

wyjaśnił, że aleja jest zabytkowa i jest pod opieką konserwatora zabytków, dlatego też 

bez jego zgody nic nie możemy zrobić. Jeżeli chodzi o promocję gminy to materiały 

promocyjne są  wydawane. Ponadto staramy się promować nasza gminę na  

organizowanych  targach turystycznych. Wspomniał, że w dalszym ciągu zachęcamy 

naszych kwaterodawców aby starali się o status obiektu rekomendowanego. Spełnienie 

kryteriów nie jest trudne. Jednym z nich jest zbieranie opłaty uzdrowiskowej i to jest 

chyba główny powód, dla którego nie wszyscy są tym zainteresowani. Natomiast jeżeli 

chodzi o tężnię solankową, o której wspomniał radny to zdaniem Burmistrza najlepsza jej 

lokalizacja byłaby na terenie Sanatorium w Krasnobrodzie. 

 

Pani E. Działa Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie udzieliła odpowiedzi na pytanie 

radnego dot. zamontowania w szkole dwóch automatów. Jeden do wydawania przekąsek 

drugi do ciepłych napoi. Poinformowała, że potrzeba zamontowania automatów wynikała 

z zapotrzebowania od starszych uczniów gimnazjum i LO. Decyzja była konsultowana 



 

4 

 

głównie z  Radą Rodziców, bo to oni są najbardziej decyzyjni w tej sprawie. Pozyskane 

środki z tytułu wynajmu powierzchni pod zajęte automaty wpływają na konto Rady 

Rodziców. Jeżeli chodzi o to, czy są to zdrowe przekąski, czy nie, to kwestie te kontroluje 

Sanepid. Wspomniała, że takie automaty, znajdują się również w innych ościennych 

szkołach. Jeżeli chodzi o możliwość zakupu kawy, o której wspomniał radny, Pani 

Dyrektor wyjaśniła, że owszem jest kawa, ale są i inne ciepłe napoje, w tym herbaty 

owocowe, czy czekolada. Wspomniała, że z automatu korzystają również pracownicy 

szkoły. Na zakończenie swej wypowiedzi powiedziała, że decyzja została podjęta za 

absolutnym przyzwoleniem rodziców, a pod jej nadzorem.   

 

Radny J. Korga zwrócił się jeszcze z prośbą do Pana Burmistrza  o ustawienie przy drodze 

(pomiędzy II a III przerwą w Majdanie Wielkim) znaku drogowego, uwaga zwierzęta 

leśne.  

Burmistrz odpowiedział radnemu, że w tej sprawie wystąpi do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Zamościu. 

Do punktu 7 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przystępujemy teraz do powołania Komisji Rady 

Miejskiej zaproponował, żeby radni do poszczególnych komisji sami zgłaszali swoje 

kandydatury.  

Poprosił, aby Komisja Uchwał i Wniosków zapisywała nazwiska i imiona zgłoszonych 

kandydatów do poszczególnych Komisji. 

 

7.1. Uchwała Nr II/3/2018 ws. powołania Komisji Rewizyjnej. 

 

Do Komisji Rewizyjnej zgłosili się radni: 

1. Korga Jerzy 

2. Kustra Piotr 

3. Mazurek Krzysztof  

4. Roczkowska Aleksandra 

5. Sachajko Piotr 

6. Umiński Gabriel 

 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych osób do komisji.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały: 

„za głosowało” -  14 

„przeciw”  -   0 

„wstrzymało się ”  -   0 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 8  do 

protokołu. 

 

7.2. Uchwała Nr II/4/2018 ws. powołania Komisji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 

Do Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych zgłosili się radni: 
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1. Czapla Piotr 

2. Gęśla Krzysztof 

3. Mielniczek Kazimierz 

4. Sachajko Piotr 

5. Szkałuba Anna 

6. Umiński Gabriel 

 

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zgłosili się radni:  

1. Borek Bernadeta 

2. Cios-Mairot Radosław  

3. Dziura Mieczysław 

4. Gęśla Krzysztof 

5. Kopczyński Jan 

6. Mielniczek Kazimierz 

7. Roczkowska Aleksandra  

8. Sachajko Piotr 

9. Szkałuba Anna 

10. Umiński Gabriel 

 

Do komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosili się radni: 

1. Czapla Piotr 

2. Dziura Mieczysław 

3. Gęśla Krzysztof 

4. Kopczyński Jan 

5. Kustra Piotr 

6. Mazurek Krzysztof 

7. Umiński Gabriel 

 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych osób do poszczególnych komisji.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały: 

„za głosowało” -  14 

„przeciw”  -   0 

„wstrzymało się ”  -   0 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 10  do 

protokołu. 

 

7.3. Uchwała Nr II/5/2018ws. powołania Komisji Uzdrowiskowej. 

 
Do Komisji Uzdrowiskowej zgłosili się radni: 

1. Borek Bernadeta 

2. Gęśla Krzysztof 

3. Mielniczek Kazimierz  

4. Sachajko Piotr 

5. Umiński Gabriel 
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Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych osób do komisji.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały: 

„za głosowało” -  14 

„przeciw”  -   0 

„wstrzymało się ”  -   0 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 

Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 12  do 

protokołu. 

 

7.4. Uchwała Nr II/6/2018  ws. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosili się radni: 

1. Borek Bernadeta 

2. Mazurek Krzysztof 

3. Roczkowska Aleksandra 

4. Sachajko Piotr 

5. Umiński Gabriel 

 

Przewodniczący Rady poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu 

uchwały z uwzględnieniem zgłoszonych osób do komisji.  

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały: 

„za głosowało” -  14 

„przeciw”  -   0 

„wstrzymało się ”  -   0 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 14   

do protokołu. 

 

7.5.Uchwała Nr II/7 /2018 ws. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnobrodu.  

Komentarza do projektu uchwały udzielił zastępca Burmistrza Pan J. Oś. Poinformował, że 

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych do kompetencji Rady Miejskiej należy 

ustalanie wynagrodzenia Burmistrza. Nadmienił, że odnośnie wynagrodzenia włodarzy, to 

z przeprowadzonego rozeznania w ościennych gminach wynika, że Burmistrz 

Krasnobrodu miał najniższe wynagrodzenie. Należałoby się zastanowić, czy podnieść 

wynagrodzenie, czy utrzymać na dotychczasowym poziomie. 

 

Radny G. Umiński zapytał, czy jest to taki sam projekt uchwały jak z lipca br. 

Pan J. Oś odpowiedział, że w przedstawionym projekcie uchwały wysokość 

poszczególnych składników wynagrodzenia  jest w takiej samej wysokości jak w uchwale 

z lipca br.  

 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały: 
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„za głosowało” -  11 

„przeciw”  -   0 

„wstrzymało się ”  -   3 

W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 15 do protokołu. 

Przewodniczący RM stwierdził podjęcie uchwały, która stanowi załącznik Nr 16 do 

protokołu. 

Do punktu 8 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 7 grudnia br. o godz. 1500 w sali KDK 

odbędzie się szkolenie  dla radnych, które poprowadzi radca prawny tut. Urzędu 

Miejskiego. Bezpośrednio po szkoleniu radni zostaną zapoznani z  obsługą urządzeń do 

przeprowadzania głosowania imiennego. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania  przez radnych oświadczeń 

majątkowych. 

Do punktu 9 

  

Przewodniczący Rady z uwagi na wyczerpanie się porządku obrad o godz. 1715 zakończył 

obrady II sesji Rady Miejskiej w Krasnobrodzie. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 

Elżbieta Borek          Radosław Cios - Mairot 


