P r o t o k ó ł Nr I / 06
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej
w dniu 24 listopada 2006 roku w sali Gminnego
Ośrodka kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.

Obecni wg. załączonych list obecności . / załączniki /
Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Rymanowie zwołał Przewodniczący Rady
poprzedniej kadencji Pan Marian Niemczyk.
Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej, a zakończono o godzinie 12 20.
Burmistrz Gminy Pan Rajchel Jan z uwagi na zarządzoną przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej żałobą narodową w związku z tragedią w kopalni HALEMBA, w której
zginęło 23 górników wniósł o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.
Następnie poprosił Pana Zygmunta Wójcika - Przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Rymanowie o wręczenie zaświadczeń dla wybranych radnych Rady Miejskiej w
Rymanowie.
Po omówieniu wyników wyborów przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w
Rymanowie wszyscy radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w
Rymanowie.
Po wręczeniu zaświadczeń Pan Burmistrz Gminy podziękował Panu Przewodniczącemu
Komisji , a także wszystkim członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za wykonaną przez nich pracę.
Dalsze przewodnictwo obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie przejął najstarszy
wiekiem radny Pan Urbanik Mieczysław.

Po odegraniu Hymnu Państwowego powitał przybyłych na obrady sesji :

1/ nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie,
2/ wybranego ponownie na V kadencję Burmistrza Gminy Pana Jana Rajchla.
3/ nowo wybranych radnych Rady Powiatu Krośnieńskiego z gminy Rymanów :
–
–

Pana Niemczyk Lesława,
Pana Pelczara Jana.
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5/ Księdza Proboszcza Parafii Rymanów Mieczysława Szostaka .
5/ Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarza Zbigniewa Jaworskiego.
6/ Prezesa Zarządu Gminnego O S P w Rymanowie Pana Jana Kilara.
7/ Dyrektorów szkół i przedszkola z Gminy Rymanów.
8/ Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy.
9/ Sołtysów i przewodniczących osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
10/ Młodzież Liceum Ogólnokształcącego z Rymanowa.
Po powitaniu zaproszonych gości przystąpiono do złożenia ślubowania radnych.
Prowadzący obrady I sesji radny Pan Urbanik Mieczysław odczytał treść roty ślubowania
radnego :

,, Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców ''
i jako pierwszy złożył ślubowanie.
Następnie w kolejności alfabetycznej odczytywał z nazwiska i imienia radnych, którzy
złożyli ślubowanie.
Wszyscy radni po wypowiedzeniu słowa ,, ślubuję '' dodali zdanie - ,, Tak mi dopomóż Bóg ''.
Na ogólną liczbę 15 radnych , wszyscy radni złożyli ślubowanie.
Po złożeniu ślubowań prowadzący obrady radny Pan Urbanik Mieczysław – przedstawił
dalszy porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
3/ Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
4/ Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie.
5/ Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,
2/ wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ,
3/ wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia ,
4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego,
5/ wyboru przewodniczącego komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych.
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6/ Wolne wnioski i informacje .
7/ Zamknięcie sesji.
Przedstawiony porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w głosowaniu jawnym
został przyjęty przy 15 głosach za.
ad. 3 porządku obrad
================
Prowadzący obrady radny Pan Urbanik Mieczysław – zwrócił się z prośbą o zgłaszanie
kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
1. Radny Pan Chodyniecki Tadeusz – zgłosił kandydaturę radnego Pana Smolik Henryka .
W uzasadnieniu zgłoszenia powiedział, że radny Pan Smolik Henryk dobrze zna problemy
rymanowskiej gminy z uwagi na fakt, że do przejścia na zasiłek przedemerytalny pracował na
stanowisku sekretarza Gminy . Posiada doświadczenia związane z obsługą organów Gminy i
Rady Miejskiej.
Radny Pan Smolik Henryk - wyraził zgodę na kandydowanie.
2. Radny Pan Stapiński Stanisław – zgłosił kandydaturę radnego Pana Biel Andrzeja.
Uzasadnił ją tym , że radny Pan Biel Andrzej mandat radnego piastował w ubiegłej
kadencji Rady Miejskiej i zdobyte doświadczenie w pracy radnego pozwoli mu na dobre
kierowanie pracą Rady Miejskiej .
Radny Pan Biel Andrzej

-

wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było . Prowadzący obrady wniósł o zamknięcie listy kandydatów
na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym
powołano Komisję Skrutacyjną w składzie :
1/ Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna
2/ Radny Pan Chodyniecki Tadeusz
3/ Radny Pan Różowicz Marian
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej . W głosowaniu jawnym Rada
jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Rymanowie.
–

4 -

Po krótkiej przerwie na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do
głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Przybyła – Ostap Krystyna
przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej omówiła sposób głosowania.
Z kolei po odczytaniu nazwiska radnego z listy obecności , radny udał się do wyznaczonego
miejsca zapewniającego tajność głosowania i po dokonaniu wyboru kartę wrzucił do urny
ustawionej na stole prezydialnym.
Po krótkiej przerwie w obradach na ustalenie wyników wyboru i sporządzenia protokołu z
głosowania Pani Przybyła – Ostap Krystyna - przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła
protokół zawierający wyniki głosowania.
Za wyborem Pana Biel Andrzeja - głosowało 5 radnych.
Za wyborem Pana Smolik Henryka – głosowało 10 radnych.
Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik do protokołu .
Prowadzący obrady I sesji radny Pan Urbanik Mieczysław odczytał treść Uchwały Nr I / 1 /
06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyboru radnego Pana Henryka S m o l i k a na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

Wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie został poproszony o zajęcie miejsca za
stołem prezydialnym . Po przyjęciu gratulacji od radnego seniora nastąpiło przekazanie insygnium
nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Państwu Radnym za
obdażenie zaufaniem. Zapewnił, że będzie tak starał się kierować pracami Rady aby tego zaufania
nie zawieżć. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności jaka od dzisiaj będzie na mnie spoczywać.
Zwracam się o pomoc zwłaszcza do doświadczonych radnych, którzy sprawują mandat radnego
kolejne kadencje o dzielenie się zdobytą wiedzą z radnymi , którzy po raz pierwszy go piastują.
Chcę utrzymać dobrą dotychczasową atmosferę w obecnej V kadencji Rady Miejskiej. Patrzmy
zatem na potrzeby całej rymanowskiej uzdrowiskowej Gminy , a nie tylko środowisk z których
zostaliśmy wybrani.
Po podziękowaniu za wybór Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Smolik
Henryk objął dalsze przewodnictwo obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
ad. 4 porządku obrad
================
Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie.

–
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Poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej .

1. Radny Pan Urbanik Mieczysław - zgłosił kandydaturę radnego Pana Jana Zywara , który
wyraził zgodę na kandydowanie.
2. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna - zgłosiła kandydaturę radnego Pana Biel Andrzeja ,
który wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec brak innych zgłoszeń - lista kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
została zamknięta. Za jej zamknięciem opowiedziało się 15 radnych.
Padła ze strony Przewodniczącego Rady propozycja , aby wybory wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna , która przeprowadziła wybory
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
Pan Przewodniczący Rady skład Komisji Skrutacyjnej dla wyboru wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania Komisja Skrutacyjna została
wybrana przy 15 głosach za.
W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rymanowie
zostali wybrani :
1/ Radny Pan Biel Andrzej -

głosów

-

2/ Radny Pan Zywar Jan

głosów-

10.

-

11 .

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.
Pan Smolik Henryk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił Uchwałę
Nr I / 2 / 06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie.
/ Uchwała - załącznik do protokołu /
Wybranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie – przewodniczący Rady
poprosił o zajęcie miejsc za stołem prezydialnym.

–

ad. 5 porządku obrad ================
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Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
Pan Smolik Henryk - przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały , który
został opracowany w oparciu o złożone przed rozpoczęciem obrad sesji deklaracje radnych z
zapytaniem w której Komisji Rady chciałby Pan / Pani / pracować wraz z informacją o zakresie
działania poszczególnych komisji Rady.
Uwag i zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt Uchwały Nr I / 3 / 06 w
sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w
Rymanowie , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

2/ wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Radny Pan Sikora Zbigniew - na przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłosił radnego
Pana Chentosz Michała .
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Kielar Kazimierz - na przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłosił radnego Pana
Stapiński Stanisław .
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
Zgłoszone kandydatury Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne .
Wynik głosowania :

radny Pan Chentosz Michał radny Pan Stapiński Stanisław -

10 głosów ,
5 głosów.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie wybrany został radny
Pan Chentosz Michał .
/ Uchwała Nr I / 4 / 06 - załącznik do protokołu /

–
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3/ wyboru przewodniczącego komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.
Radny Pan Chodyniecki Tadeusz - na przewodniczącego Komisji zgłosił radnego Pana

Sikora Zbigniew.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
W wyniku głosowania za – 14 i 1 głos wstrzymujący - radny Pan Sikora Zbigniew wybrany
został Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.
/ Uchwała Nr I / 5 / 06

- załącznik do protokołu /

4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego.
1. Radny Pan Biel Andrzej – na przewodniczącego Komisji zgłosił radną Panią Przybyła – Ostap
Krystyna.
Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.
2. Radny Pan Chodyniecki Tadeusz - na przewodniczącego komisji zgłosił radnego Pana
Kandefer Maciej.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
Zgłoszone kandydatury Przewodniczący rady poddał pod głosowanie jawne.
Wynik głosowania : radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna - 5 głosów,
radny Pan Kandefer Maciej
- za 9 głosów i 1 głos wstrzymujący.
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego wybrany
został radny Pan Kandefer Maciej.
/ Uchwała Nr I / 6 / 06

-

załącznik do protokołu /

5/ wyboru przewodniczącego komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych
Radny Pan Chentosz Michał - na przewodniczącą komisji zgłosił radną Panią Dereniowska Zofia.
Zgłoszona kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Pan Stapiński Stanisław - na przewodniczącego komisji zgłosił radnego Pana Kielar
Kazimierza.
- 8 Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
Zgłoszone kandydatury Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne.

Wynik głosowania :

radna Pani Dereniowska Zofia - 8 głosów.
radny Pan Kielar Kazimierz - za 6 głosów i 1 głos wstrzymujący.

Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych została wybrana
radna Pani Dereniowska Zofia.
/ Uchwała Nr I / 7 / 07

- załącznik do protokołu /

ad. 6 porządku obrad - Wolne wnioski i informacje
================
1. Radny Pan Biel Andrzej - zwrócił się z zapytaniem o potwierdzenie terminu odbycia II sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie .
Była wzmianka, że planowana jest na 30 listopada 2006 roku , a posiedzenia stałych komisji
Rady na 28 i 29 listopada.
Jeśli ukaże się Dziennik Ustaw z wynikami wyborów na burmistrzów gmin to te terminy
będą zachowane . Takiej odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Gminy.
Innych wniosków i zapytań nie było.
Za kierowanie pracą Rady Miejskiej w Rymanowie nieprzerwanie od 16 lat
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie i Pan Burmistrz Gminy Rymanów złożyli
słowa podziękowania Panu Marianowi Niemczykowi.
Również ustępujący przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie podziękował wszystkim
uczestnikom sesji za to co było dobre i złe w okresie jego kierowania pracą Rady Miejskiej .
Nowemu przewodniczącemu Rady oraz wszystkim wybranym radnym życzył owocnych obrad ,
podejmowania trafnych decyzji , a nowo wybranemu na V kadencję Burmistrzowi Gminy
Rymanów dobrej współpracy z wybraną Radą .
ad. 7 porządku obrad
================
Dziękując za udział w sesji radnym, księdzu proboszczowi, zaproszonym gościom ,
młodzieży szkolnej Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie po wyczerpaniu porządku
obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie zamknął jej obrady o godzinie 12 20 .
Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

