
Emeryci policyjni w samorządach terytorialnych Podkarpacia

Do samorządów terytorialnych po wyborach odbytych 16 listopada 2014 roku na Podkarpaciu
kandydowało ponad 20 emerytów policyjnych, głównie członków Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych. Spośród nich kilkunastu uzyskało mandaty radnych do rad miast i gmin
otrzymując funkcje kierownicze jako przewodniczący lub zastępcy w radach.

  

Najwięcej mandatów i funkcji kierowniczych uzyskali nasi członkowie w powiecie jasielskim
bowiem przewodniczącym rady gminy Jasło został Józef Dziedzic - wiceprezes tamtejszego
zarządu koła Stowarzyszenia - zaś 
Czesław Skocz
( członek Stowarzyszenia ) objął funkcję przewodniczącego rady gminy w Krępnej. Obydwaj
sprawują te funkcje już trzecią kadencję.
W gminie tej w miejscowości Żółków wyróżniają się w działalności społecznej również inni
członkowie Stowarzyszenia, a to Bolesław Waśko, który jest w Żółkowie prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej natomiast Komendantem tej placówki jest 
Kazimierz Korczykowski
.
W radzie miasta Jasła zasiada Andrzej Dybaś, który jest zastępcą przewodniczącego tej rady,
natomiast piątą już kadencję na stanowisku wójta gminy Jasło rozpoczął 
Stanisław Pankiewicz
. Obydwaj są członkami Stowarzyszenia. Z dniem 1 marca br. na stanowisko zastępcy
burmistrza miasta Brzostek został powołany 
Jan Łazowski
- wiceprezes zarządu koła w Jaśle i delegat na VII Krajowy Zjazd Stowarzyszenia oraz członek
komisji pożytku publicznego Zarządu Głównego.

  

W powiecie jarosławskim w radzie miasta Radymno zasiada Mariusz Dziawoł, w radzie gminy
Laszki - Krzyszt
of Kielar
a w radzie gminy Wiązownica 
Krzysztof Socała
, natomiast członkiem rady miasta Jarosławia jest 
Andrzej Pieszko
. Wszyscy oni są członkami Stowarzyszenia.

  

W Kolbuszowej wiceprzewodniczącym rady miasta jest Józef Fryc - przewodniczący komisji
rewizyjnej koła Stowarzyszenia, zaś przewodniczącym rady gminy Raniżów jest nasz emeryt 
Ryszard Rzeszutek
.
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W Leżajsku zastępcą przewodniczącego rady miasta jest członek Stowarzyszenia Zbigniew
Policzkiewicz
.
W Krośnie w radzie miasta zasiada Stanisław Czaja a radną w radzie gminy Chorkówka jest A
lina Celej
.
Radnym powiatowym w Przeworsku jest Wiesław Bukowski, zaś radnym w gminie Jawornik
Polski Andrzej Pieniążek.
W radzie gminy Stary Dzików w powiecie lubaczowskim jest Zdzisław Szczepanik.
Wszyscy są członkami Stowarzyszenia.
W gminie Przeworsk radnym jest Adam Jarosz, natomiast Stanisław Wicko jest prezesem
wspólnoty mieszkaniowej w Lubaczowie. Obydwaj są emerytami policyjnymi.

  

Wielu członków Stowarzyszenia zasiada w takich pomocniczych jednostkach samorządowych
jakimi są rady osiedlowe i wspólnoty mieszkaniowe. Prezes zarządu największego koła
Stowarzyszenia w Rzeszowie Jadwiga Michalczyk jest przewodniczącą zarządu wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Sportowej oraz prezesem ogrodu działkowego "Pomoc" w Rzeszowie.
Były wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Józef Uryniak
jest przewodniczącym komisji handlu, usług i kultury rady osiedla Baranówka, członkiem rady
samorządowej osiedla im.gen. Andersa w Rzeszowie i sekretarzem rady nadzorczej
Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  

Wśród samorządowców Podkarpacia wywodzących się z emerytów policyjnych nie zabrakło
również sołtysa. Jest nim Leszek Dobosz - sołtys wsi Równia w powiecie ustrzyckim.
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