
 

     P r o t o k ó ł  Nr I / 10 

    

         sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 

 

         w dniu 1 grudnia 2010 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 Henryk Smolik. 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 10 10  , a zakończono o godzinie 11 55   . 

 

 Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel 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 Stanisław Adam . 

 

 Po odegraniu Hymnu Państwowego powitał przybyłych na obrady sesji : 

 

1/ nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie, 

 

2/ Burmistrza Gminy Rymanów Pana Jana Rajchla, 

 

3/ Zastępcę Burmistrza Gminy Pana Wojciecha Farbańca, 

 

4/ Skarbnika Gminy Panią Bernardę Łożańską. 

 

5/ nowo wybranego radnego Rady Powiatu Krośnieńskiego z gminy Rymanów Pana  

    Jana Materniaka, 

 

6/ Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie Pana Grzegorza Sołtysika, 

 

7/ Dyrektorów  szkół z gminy Rymanów, 

 

8/ Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy, 

 

9/ Sołtysów i przewodniczących osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.. 
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 Po powitaniu zaproszonych gości przystąpiono do złożenia ślubowania radnych. 

 

 Prowadzący obrady I sesji radny Pan Stanisław Adam 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 imieniona 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 Stanisław Adam – 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/ Wolne wnioski i informacje. 

 

6/  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 Stanisław Adam – zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 

kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

1. Radny Pan Chodyniecki Tadeusz – zgłosił kandydaturę radnego Pana Henryka Smolika. 

 

 W uzasadnieniu zgłoszenia powiedział, że radny Pan Henryk Smolik pełnił funkcję 

przewodniczącego w minionej kadencji, posiada doświadczenie w kierowaniu Radą, potrafi 

współpracować z radnymi i cieszy się dobra ich opinią . Uważam , że jest właściwym kandydatem 

na tą funkcję. 
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Radny Pan Henryk Smolik – 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 Komisje Skrutacyjną w składzie :  

 

1/ Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap 

2/ Radny Pan Marian Różowicz 

3/ Radny Pan Michał Chentosz  

 

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. 

 

 

 Po krótkiej przerwie w obradach na ustalenie wyników wyboru i sporządzenia protokołu z 

głosowania Pan Michał Chentosz – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół 

zawierający wyniki głosowania. 

 

 Za wyborem Pana Henryka Smolika – głosowało 11 radnych, 4 głosy nieważne. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej – załącznik do protokołu. 

 

 Prowadzący obrady I sesji radny Pan Stanisław Adam odczytał treść Uchwały Nr I / 1 / 10 

Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyboru radnego Pana Henryka Smolika 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. 

 

 Po podziękowaniu za wybór Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Henryk 

Smolik objął dalsze przewodnictwo obrad I sesji Rady miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 ad. 4 porządku obrad 

 =============== 

 

Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 

 

1. Radny Pan Marian Różowicz – zgłosił kandydaturę radnego Pana Mieczysława Tomkowa, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. 
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2. Radny Pan Andrzej Pitrus – zgłosił kandydaturę radnego Pana Dariusza Królickiego, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

  

 Wobec braku innych zgłoszeń – lista kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 

została zamknięta,. Za jej zamknięciem opowiedziało się 15 radnych. 

 

 Padła ze strony Przewodniczącego Rady propozycja, aby wyboru 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 Dariusz Królicki - głosów 14. 

 

 2/ Radny Pan Mieczysław Tomków - głosów 11. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu. 

 

 

 Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił Uchwałę 

Nr I / 2 / 10 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. 

 

 Wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie po ukonstytuowaniu się Rady w 

swym wystąpieniu powiedział,że po emocjonującej kampanii wyborczej podczas, której odbyło się 

wiele spotkań i debat  prawie we wszystkich miejscowościach  naszej gminy w dniu 21 listopada 

dokonany został demokratyczny wybór radnych. Z pośród 61 kandydatów do Rady Miejskiej 

wyborcy nasi obdażyli zaufaniem 15 radnych. W dniu dzisiejszym po złożeniu uroczystego 

ślubowania objęliśmy te funkcje. Rota złożonego ślubowania określa jednoznacznie w jaki sposób 

mandat radnego winien być sprawowany. Ja ze swej strony zapewniam, że będę się starał 

współpracować ze wszystkimi radnymi bez względu z jakiej partii czy komitetu wyborczego 

kandydowali na radnych. Głównym moim celem i myślę, że wszystkich państwa radnych będzie 

zrównoważony rozwój naszej małej ojczyzny jaką jest Uzdrowiskowa Gmina Rymanów. 

 

 ad. 5 porządku obrad. - Wolne wnioski i informacje.  

 ================ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował radnych, że po zakończeniu sesji będą do 

odebrania przygotowane materiały zawierające : 
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 ustawę o samorządzie gminnym, 

 Statut Gminy Rymanów, 

 zakres i przedmiot działania poszczególnych stałych Komisji Rady, 

 zapytanie, w której komisji chciałby radny pracować. 

 

Wypełnione zapytanie o pracę w Komisji proszę w miarę możliwości o dostarczenie w jak 

najkrótszym terminie do Biura Rady Miejskiej w Rymanowie. Pozwoli to na przygotowanie i 

opracowanie projektu uchwały na następną sesję w sprawie powołania i ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Po tych informacjach –  skierował zapytanie czy ktoś z państwa radnych, zaproszonych osób 

pragnie zabrać głos w punkcie Wolne wnioski i zapytania. 

 

W imieniu dyrektorów Zespołów Szkól Publicznych z Gminy Rymanów Pani Marta Kogut – 

dyrektorka ZSP w Króliku Polskim przekazała serdeczne podziękowania Panu Przewodniczącemu i 

Radnym w kadencji 2006 – 2010 za owocną współpracę i wspieranie działań na rzecz oświaty. 

Z okazji rozpoczęcia nowej kadencji 2010 – 2014 Rady Miejskiej w Rymanowie złożyła nowo 

wybranym Radnym szczere gratulacje za zdobycie mandatów społecznego zaufania. Życzyła aby 

obecna kadencja przyczyniła się do rozwoju gminy oraz wzrostu roli Rymanowa jako prężnego 

ośrodka gospodarczego, ośrodka nauki i kultury . 

 

Radny Powiatu Krośnieńskiego Pan Jan Materniak – życzył wybranym Przewodniczącemu Rady i  

Wiceprzewodniczącym Rady dobrego życzenia kierowania pracami Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Podziękował wyborcom Gminy Rymanów za udzielone mu poparcie w wyborach 21 listopada 2010 

roku. 

 

Radny Pan Andrzej Pitrus – wystąpił z wnioskiem aby wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w 

Krośnie o ustawienie płotków przy skrzyżowaniu dróg Królik Polski – Bałucianka. 

 

Radny Pan  Stanisław Adam – zwrócił się  z prośbą o posypywanie dróg gminnych piaskiem lub 

żużlem gdyż jest na nich bardzo ślisko. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel – pogratulował radnym wyboru na tak zaszczytne 

funkcje. Wybór stał się faktem i nie jest on przypadkowy. Spośród 15 radnych , 14 radnych  już 

pracowało w samorządzie gminnym.  

Od momentu złożenia ślubowania Państwo Radni już rozpoczęli swą pracę , aby zasłużyć na 

zaufanie swych wyborców za okres kolejnych 4 lat.  Życzę , aby praca w Radzie Miejskiej była 

przyjemnością a postęp i osiągnięcia naszej Małej Ojczyzny jaką jest Gmina Rymanów  była 

żródłem radości i nieustającą inspiracją do dalszej pracy. 

Nie patrzcie  na liderów partii politycznych , którzy starają się manipulować wybranymi radnymi. 

Życzę Wam podejmowania trafnych i mądrych decyzji zgodnie ze swym sumieniem dla dalszego 

rozwoju naszej Gminy Uzdrowiskowej. 

 

Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec – poinformował , że zostały podjęte działania 

aby służby odpowiedzialne za stan wszystkich dróg gminnych  dołożyły starań aby były odśnieżane 

i posypywane piaskiem w miarę potrzeb. 

Wniosek radnego Pana Andrzeja Pitrusa  zostanie skierowany do Starosty Powiatu z prośbą o jego  

załatwienie. 

 

Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
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 ad. 6 porządku obrad 

 =============== 

 

 

 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 11 55 . 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

                 Henryk  Smolik 

 

 

 

 

 

 

 


