
     Protokól Nr I / 14 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 

  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. 

 

 Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rymanowie Pan Marek Penar omówił 

wyniki wyborów 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 nr 45/14 

Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji 

rad gmin i rad powiatów w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 17-tej powierzając prowadzenie 

sesji nowo wybranej rady miejskiej do czasu wyboru przewodniczącego rady, najstarszemu 

wiekiem wybranemu radnemu.  

 

 Dalsze przewodnictwo obrad I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie przejął najstarszy 

wiekiem radny Pan Tadeusz Urbanik. 

 

 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/ Zastępcę Burmistrza Gminy Pana Jana Materniaka, 

4/ Sekretarza Gminy Pana Marka Penara, 

5/ Skarbnika Gminy Panią Bernardę Łożańską, 

6/ Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Pana Jana Kilara, 

7/ Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Pana Pawła Panaś , 

8/ Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów Panią Marię Szkutnik , 

9/ Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w 

Rymanowie Panią Barbarę Famielec , 

10/ Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Rymanowie Panią 

Wojtoń Zuzannę, 

11/ Komendanta Straży Miejskiej Pana Grzegorza Sołtysika, 

12/ Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pana Jana 

Rajchla, 

13/ Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z Gminy Rymanów, 

14/ Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy. 

15/ Sołtysów i Przewodniczących osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

 

 Przewodniczacy 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 ''. 
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 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. 

 

 Wszyscy radni po wypowiedzeniu słowa ,, Ślubuję '' dodali zwrot ,, Tak mi dopomóż Bóg ''. 

 

 Na ogólną liczbę 15 radnych, wszyscy radni złożyli ślubowanie. 

 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

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

przygotowany przez  zwołującego sesję Komisarza Wyborczego w Krośnie proponowany porządek 

obrad, który następnie odczytał i wniósł o jego przyjęcie. 

Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpił radny Wołczański Grzegorz, który 

wniósł o dokonanie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie. 

W głosowaniu jawnym stosunkiem 8 głosów za, 7 głosów przeciw  porządek obrad został 

poszerzony o punkt wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Zostanie on rozpatrzony po złożeniu ślubowania przez Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

a) zgłaszanie kandydatów : 

 

 Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na funkcję 

Przewodniczącego Rady Miejskiej . 

 

 Radny Andrzej Pitrus – zgłosił kandydaturę radnej Krystyny Przybyła – Ostap - radna 

wyraziła zgodę. 

 

 Radny Andrzej Biel – zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Wołczańskiego – radny 

wyraził zgodę. 

 

 Z uwagi na to, że nie zgłoszono więcej kandydatów lista kandydatów została zamknięta. 

 

b) wybór Komisji Skrutacyjnej: 

 

Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej . 

1/ radny Ignacy Śliwka – zgłosił radnego Tomasza Rajnika – radny wyraził zgodę, 

2/ radny Adam Szybka – zgłosił radnego Józefa Oberca – radny wyraził zgodę. 

3/ radny Józef Kijowski – zgłosił radną Małgorzatę Macnar Michnowicz – radna wyraziła zgodę. 
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Więcej członków do składu komisji nie zgłoszono. 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/ Tomasz Rajnik , 

2/ Józef Oberc , 

3/ Małgorzata Macnar Michnowicz. 

 

Wynik głosowania : 15 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, przeprowadzenie głosowania. 

 

 Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu przygotowania kart do 

głosowania . 

 

c) przeprowadzenie głosowania : 

 

 Przewodniczącym  Komisji Skrutacyjnej  został radny Tomasz Rajnik Wyjaśnił zasady i 

sposób tejnego głosowania. 

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie.  

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej nazwiska radnego , radny z 

otrzymaną kartą do głosowania udał się do wyznaczonego miejsca zapewniającego tajność 

głosowania i po dokonaniu wyboru kartę wrzucił do urny ustawionej przy stole prezydialnym. 

 

 Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z tajnego 

głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miiejskiej w Rymanowie. Liczba 

wydanych kart do głosowania 15, liczba ważnych oddanych głosów 15,liczba głosów oddanych na 

kandydata Krystyna Przybyła – Ostap : 9 za , kandydata Grzegorza Wołczańskiego : 6 za. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie VII kadencji została wybrana Krystyna Przybyła 

– Ostap. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu. 

 

 Przewodniczący obrad I sesji odczytał treść Uchwały Nr I / 1/ 14 Rady Miejskiej w 

Rymanowie w sprawie wyboru radnej Krystyny Przybyła – Ostap na Przewodnicząceego 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 radnego seniora nastąpiło przekazanie insygnium 

nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Burmistrz Gminy gratulując wyboru wręczył wiązankę kwiatów. 

 

 Przewodniczący obrad przekazał wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie 

dalsze prowadzenie sesji. 
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 Nowo wybrana Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim radnym za wybór i za 

zaufanie . Zadeklarowała , że wszystkie obowiązki spoczywające na Przewodniczącym Rady będzie 

wykonywała rzetelnie i zgodnie ze statutem Gminy oraz obowiązującym prawem.  

Następnie złożyła wszystkim radnym gratulacje w związku z wyborem na funkcję radnych Rady 

Miejskiej w Rymanowie i wyraziła 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 na Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

5) Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Przewodnicząca Rady zwróciła się  do Wojciecha Farbańca nowo wybranego Burmistrza o 

złożenie ślubowania. 

 

Pan Wojciech Farbaniec złożył ślubowanie następującej treśći :       

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 2014 – 2018. Następnie pogratulował Burmistrzowwi 

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 mnie ogromną nobilitacją, a 

jednocześnie zobowiązaniem do jeszcze bardziej energicznego działania na rzecz rozwoju naszej ,, 

Małej Ojczyzny ''. Na najbliższej sesji złożę informację o stanie Gminy Rymanów. Samorząd 

gminny – którym się wszyscy szczycą – to nie zabawa w politykę , podziały i inne dziwactwa – 

samorząd gminny – z racji wyborów bezpośrednich – większościowych – to służba i praca na rzecz 

społeczności lokalnych i całej naszej gminy. Myślę, że tak będzie- że wszyscy radni – mimo, że 

ubiegali się o mandat radnych z różnych komitetów zaangażują się w działalność samorządową bo 

tego oczekują od Was i ode mnie Mieszkańcy i Wyborcy. 

 

 Wybranemu Burmistrzowi Gminy Przewodnicząca Rady Miejskiej wręczyła wiązankę 

kwiatów życząc wielu sukcesów w pracy zawodowej. 

 

6) Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie VII kadencji. 

 

a) zgłaszanie kandydatów : 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej zwróciłą się do radnych o zgłaszanie kandydatur na funkcje 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. Zgodnie ze Statutem Gminy mamy dokonać 

wyboru 2 Wiceprzewodniczących. 

 



      -  6  - 

 

 Radny Kazimierz Kielar – zgłosił  radnego Józefa Kijowskiego – radny wyraził zgodę. 

 Radny Tomasz Rajnik – zgłosił radnego Andrzeja Pitrusa – radny wyraził zgodę. 

 Radny Józef Kijowski – zgłosił radnego Andrzeja Biela – radny wyraził zgodę. 

 Radny Oberc Józef – zgłosił radnego Grzegorza Wołczańskiego – radny nie wyraził zgody. 

 

Z uwagi na to, że nie zgłaszano więcej kandydatów lista została zamknięta, 

 

Radny Andrzej Biel – wystąpił z wnioskiem , aby wybory na wiceprzewodniczących Rady 

przeprowadziła Komisja Skrutacyjna , która została wybrana do wyboru Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Wniosek uzyskał jednogłośną akceptację Rady. 

 

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

ustalenie sposobu głosowania, przygotowania kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania, 

sporządzenie protokołu z głosowania i podanie wyników wyborów. 

 

 Komisja Skrutacyjna udała się do oddzielnego pomieszczenia w celu przygotowania kart do 

głosowania. 

 

Przewodniczący obrad ogłosił krótką przerwę w obradach. 

 

b) przeprowadzenie głosowania : 

 

 Po przygotowaniu kart do głosowania wznowiono obrady i przystapiono do tajnego 

głosowania. 

 

 Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjneej odczytał protokół z tajnego 

głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie. Liczba 

wydanych kart do głosowania 15, liczba ważnych oddanych głosów : 24.  

Liczba głosów oddanych na kandydatów : 

Andrzej Biel - 8 głosów, 

Józef Kijowski     -     8 głosów, 

Andrzej Pitrus      -     8 głosów. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła , że nie dokonano wyboru wiceprzewodniczących i zarządziła 

ponowne glosowanie. 

 

W zarządzonym ponownym głosowaniu tajnym i po przeliczeniu głosów przez Komisję 

Skrutacyjną Przewodniczący Komisji odczytał protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 

Rady Miejskiej w Rymanowie. Liczba wydanych kart do głosowania 15, liczba ważnych głosów : 

20 . Andrzej Biel  - 6 głosów, Józef Kijowski – 7 głosów, Andrzej Pitrus – 7 głosów. 

Komisja Skrutacyjna stwierdziła , że z uwagi, że żaden kandydat nie uzyskał wymaganej 

bezwzględnej większości głosów  nie dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w 

Rymanowie i zarządziła ponowne głosowanie z udziałem Józefa Kijowskiego i Andrzeja Pitrusa. 

 

W ponownym głosowaniu tajnym i po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną 

Przewodniczący Komisji odczytał protokół w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Miejskiej w Rymanowie. Liczba wydanych kart do głosowania 15, liczba ważnych głosów : 17. 

Józef Kijowski   -   9 głosów,  Andrzej Pitrus  -    8 głosów. 

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rymanowie zostali wybrani : radny Józef Kijowski i 

radny Andrzej Pitrus. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie pogratulował nowo wybranym 

Wiceprzewodniczącym a następnie odczytał treść Uchwały Nr I / 2 / 14 z dnia 1 grudnia 2014 roku 

w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdzając , że została 

ona podjęta w głosowaniu tajnym. 

Wybranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie – przewodniczący Rady poprosił 

o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym. 

 

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

odebrania przygotowane materiały zawierające : 

 ustawę o samorządzie gminnym, 

 Statut Gminy Rymanów, 

 zakres i przedmiot działania poszczególnych stałych komisji Rady, 

 zapytanie , w której komisji chcialby pracować. 

 

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

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

opracowanie projektu uchwały na następną  sesję Rady planowaną do odbycia w dniu 9 grudnia w 

sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

obrady o godzinie 19 15  . 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


