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Protokół Nr I/18 

I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Rymanowie  

odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.  

w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

  

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.   

Pan Władysław Cypcar - Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rymanowie 

omówił wyniki wyborów samorządowych i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na 

radnego. Po wręczeniu zaświadczeń złożył radnym gratulacje i życzenia owocnej pracy w 

nowej kadencji dla dobra całej społeczności gminnej.  

  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

  

Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów odczytał Postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Krośnie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad 

gmin i rad powiatów w dniu 19 listopada 2018 roku o godzinie 16:00 powierzając 

prowadzenie sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Rymanowie do czasu wyboru 

przewodniczącego rady, najstarszemu wiekiem wybranemu radnemu.   

  

Dalsze przewodnictwo obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie przejął najstarszy wiekiem 

radny Pan Jan Łabuda.  

  

Po odegraniu Hymnu Państwowego powitał przybyłych na obrady sesji:  

  

1. nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie.  

2. Burmistrza Gminy Rymanów – Pana Wojciecha Farbańca. 

3. Sekretarza Gminy – Pana Marka Penara. 

4. Skarbnika Gminy – Panią Bernardę Łożańską. 

5. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych – Pana Jana Kilara. 

6. Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie – Komisarza Pana Witolda 

Podlaszczaka. 

7. Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów – Pana Pawła Panaś. 

8. Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

– Koło w Rymanowie Pana Salvatore Di Pasquale. 

9. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Panią 

Annę Kwiatkowską. 

10. Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy Rymanów. 

11. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy.  

12. Sołtysów i Przewodniczących osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa-Zdroju.  

 

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.  
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2. Złożenie ślubowania przez radnych.  

  

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni obowiązani są do złożenia 

ślubowania. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno 

radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg ''.  

 

Następnie Przewodniczący obrad zwrócił się do wszystkich obecnych na sali o powstanie z 

miejsc i 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”  

 

i jako pierwszy złożył ślubowanie.  

 

Następnie w kolejności alfabetycznej odczytywał z nazwiska i imienia radnych, którzy złożyli 

ślubowanie: 

 

1. BEK Dariusz, 

2. BRUK Bronisław, 

3. BUCZEK Krzysztof, 

4. GUZYLAK Krzysztof, 

5. KIELAR Kazimierz, 

6. KIJOWSKI Józef, 

7. ŁABUDA Jan, 

8. PITRUS Andrzej, 

9. POLAŃSKI Mateusz, 

10. RAJNIK Tomasz, 

11. SKOLARCZYK Grażyna – nieobecna 

12. SZYBKA Adam, 

13. ŚLIWKA Ignacy, 

14. TOMKIEWICZ Jan, 

15. WOŁCZAŃSKI Grzegorz. 

 

Wszyscy radni po wypowiedzeniu słowa „Ślubuję” dodali zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”.  

 

Na ogólną liczbę 15 radnych, 14 radnych złożyło ślubowanie.  

  

3. Zatwierdzenie porządku obrad.  

  

Przewodniczący obrad poinformował, że wraz z zaproszeniem na sesję radni otrzymali 

przygotowany przez zwołującego I sesję Komisarza Wyborczego w Krośnie proponowany 

porządek obrad, który następnie odczytał i wniósł o jego przyjęcie. Nie było wniosków o 

zmianę porządku obrad.  
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W głosowaniu jawnym 14 radnych było za przyjęciem porządku obrad. 

Głosowanie radnych: 

1. BEK Dariusz – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

2. BRUK Bronisław – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

3. BUCZEK Krzysztof – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

4. GUZYLAK Krzysztof – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

5. KIELAR Kazimierz – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

6. KIJOWSKI Józef – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

7. ŁABUDA Jan – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

8. PITRUS Andrzej – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

9. POLAŃSKI Mateusz – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

10. RAJNIK Tomasz – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

11. SZYBKA Adam – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

12. ŚLIWKA Ignacy – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

13. TOMKIEWICZ Jan – głosował za przyjęciem porządku obrad, 

14. WOŁCZAŃSKI Grzegorz – głosował za przyjęciem porządku obrad. 

 

W wyniku głosowania porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

  

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.  

  

a) zgłaszanie kandydatów:  

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Ignacy Śliwka - radny z Rymanowa-Zdroju zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Pitrusa, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Z uwagi na to, że nie zgłoszono innych kandydatów listę zamknięto. 

 

Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego wybrano Komisję Skrutacyjną. 

 

Zgłoszono następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

1. radny Kazimierz Kielar zgłosił kandydaturę radnego Grzegorz Wołczańskiego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie, 

2. radny Tomasz Rajnik zgłosił kandydaturę radnego Jana Tomkiewicza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie, 

3. radny Grzegorz Wołczański zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Buczka, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

b) wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania:  

 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie skład kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

 

W wyniku głosowania jednogłośnie została powołana Komisja Skrutacyjna do wyboru 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w składzie: 

1. Krzysztof Buczek, 

2. Jan Tomkiewicz, 
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3. Grzegorz Wołczański. 

 

Wynik głosowania: 

1. BEK Dariusz – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

2. BRUK Bronisław – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

3. BUCZEK Krzysztof – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

4. GUZYLAK Krzysztof – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

5. KIELAR Kazimierz – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

6. KIJOWSKI Józef – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

7. ŁABUDA Jan – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

8. PITRUS Andrzej – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

9. POLAŃSKI Mateusz – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

10. RAJNIK Tomasz – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

11. SZYBKA Adam – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

12. ŚLIWKA Ignacy – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

13. TOMKIEWICZ Jan – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej, 

14. WOŁCZAŃSKI Grzegorz – głosował za powołaniem Komisji Skrutacyjnej. 

 

14 głosów – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących. 

 

Przewodniczący obrad zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do prac przez 

ustalenie sposobu głosowania, przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie 

głosowania. 

 

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został radny Krzysztof Buczek. Wyjaśnił zasady 

i sposób tajnego głosowania. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie. Po odczytaniu 

przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nazwiska radnego, radny wypełnioną kartę do 

głosowania wrzucił do urny. 

 

Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z tajnego 

głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Liczba wydanych kart do głosowania 14, liczba ważnych oddanych głosów 14, liczba głosów 

oddanych na kandydata Andrzej Pitrusa: 14 za. 

 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie na VIII kadencję wybrany został 

Andrzej Pitrus. 

  

Przewodniczący obrad I sesji odczytał treść Uchwały Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Rymanowie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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. 

 

Przewodniczący obrad przekazał też wybranemu Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Rymanowie dalsze prowadzenie sesji. 

 

Przewodniczący podziękował wszystkim radnym za wybór i za zaufanie. Zadeklarował, że 

wszystkie obowiązki spoczywające na Przewodniczącym  będzie wykonywał rzetelnie 

i zgodnie ze statutem Gminy oraz obowiązującym prawem. Następnie złożył wszystkim 
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radnym gratulacje w związku z wyborem na funkcję radnych Rady Miejskiej w Rymanowie 

i wyraził nadzieję na owocną współpracę dla dobra Gminy i Jej mieszkańców. 

 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze dla Burmistrza Gminy Rymanów.  

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rymanowie po omówieniu wyników 

wyborów na Burmistrza Gminy Rymanów wręczył Panu Wojciechowi Farbańcowi 

zaświadczenie o wyborze. 

 

Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy Rymanów.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do Wojciecha Farbańca nowo wybranego Burmistrza 

o złożenie ślubowania. 

 

Pan Wojciech Farbaniec złożył ślubowanie następującej treści: 

 

„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”.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdził, że zgodnie z art. 29a ustawy 

o samorządzie gminnym Burmistrz Gminy złożył stosowne ślubowanie i tym samym objął 

urząd Burmistrza Gminy Rymanów na kadencję 2018 – 2023. Następnie pogratulował 

Burmistrzowi wyniku wyborów, życząc jednocześnie wielu sukcesów i konstruktywnej 

współpracy z Radą Miejską i z pracownikami. 

 

Głos zabrał Burmistrz Gminy Rymanów, który podziękował wszystkim mieszkańcom miasta 

i gminy Rymanów za ponowny wybór, który jest dla niego ogromną nobilitacją, 

a jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz rozwoju 

naszej „Małej Ojczyzny”. Poinformował, że na najbliższej sesji złoży informację o stanie 

Gminy Rymanów. 

 

Na zakończenie sesji Przewodniczący prosił o wypełnieniu ankiet w sprawie pracy 

w komisjach stałych rady i dostarczeniu ankiet w jak najkrótszym terminie do urzędu. 

 

Poinformował też o planowanej w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 9:00 - II sesji Rady 

Miejskiej. 

 

Zamknięcie sesji. 

 

Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Rymanowie po wyczerpaniu porządku obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie zamknął 

jej obrady o godzinie 17:05. 

 

Na tym protokół zakończono.  

   

Protokołował: Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

Grzegorz Sołtysik Andrzej Pitrus 

  


