
     P r o t o k ó ł  Nr X/15 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

  24 lipca 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie 

  ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

 Sesję nadzwyczajną X o godzinie 7 15 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni według listy obecności. 

2. Nowo wybrany radny w okręgu wyborczym Nr 7 w Posadzie Górnej Pan Chentosz Michał. 

3. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan Wojciech Farbaniec, 

4. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan Jan Materniak , 

5. Skarbnik Gminy  - Pani Bernarda Łożańska , 

6. Sekretarz Gminy  - Pan Marek Penar . 

7. Inspektor   - Pani Beata Dołęgowska – Ziomek. 

 

 Listy obecności w załaczeniu . 

 

 Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. Stan 

Rady wynosił 14 radnych. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony -  Pan  Janusz Chudziński. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

W związku z otrzymanym pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej o przyznaniu dotacji na zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki 

OSP w Klimkówce zachodzi potrzeba dokonania zmiany w uchwale budżetowej. Zmiana dotyczy 

zwiększenia dotacji celowej dla OSP Klimkówka o kwotę 30.000 zł na zakup lekkiego samochodu 

ratowniczo – gaśniczego oraz zwiększenia dochodów z tytułu mandatów o kwotę 100.000 zł, którą 

zostanie przeznaczona  na drogi publiczne. Łącznie dochody i wydatki zwiększone zostaną o kwotę 

130.000 zł.  

Na tej sesji nowo wybrany w wyborach uzupełniających w okregu wyborczym Nr 7 w Posadzie 

Górnej radny Pan Michał Chentosz  złoży ślubowanie radnego . 

 

 Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad X sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Złożenie ślubowania przez radnego. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 3/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

6. Zamknięcie sesji. 
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 Przewodnicząca Rady przedstawiony porządek obrad X sesji nadzwyczajnej poddała pod 

głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 ad. 3. Wydanie zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Pan Marek Penar – członek Miejskiej Komisji Wyborczej po omówieniu wyników wyboru 

wręczył nowo wybranemu radnemu Michałowi Chentoszowi zaświadczenie o wyborze na radnego. 

Gratulując wyboru złożył życzenia owocnej pracy dla dobra społeczności gminnej.  

 

 ad. 4. Złożenie ślubowania przez radnego. 

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie 

gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu radny obowiązany jest do złożenia 

ślubowania . 

Ślubowanie odbędzie się w ten sposób, że po odczytaniu przeze mnie  roty ślubowania nowo 

wybrany radny wypowie słowo,, ślubuję'' . Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania ;,, Tak 

mi dopomóż Bóg ''. 

 

 Przewodnicząca Rady zwróciła się do wszystkich obecnych na sali  o powstanie z miejsc i 

odczytała 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''. 

 

Radny po wypowiedzeniu słowa ,, Ślubuję „ dodał zwrot ,, Tak mi dopomóż Bóg ''. 

 

 ad. 5. Podejmowanie uchwał w sprawach :  

 

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

 

 Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminym i 

Statutem Gminy Rymanów radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji , 

do których został wybrany. 

Radny Michał Chentosz wyraził pisemnną zgodę na pracę w dwóch komisjach Rady Miejskiej – 

Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Porzadku Publicznego. 

Na podstawie wyrażonej zgody został przygotowany projekt uchwały, który Państwo Radni 

otrzymali. 

Mam zapytania – czy są uwagi do otrzymanego projektu uchwały .  

Radni nie zgłaszali uwag. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. / za – 14 radnych /. 

 

Podjęto Uchwałę Nr X / 113 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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2/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

 Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr X / 114 / 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ zacignięcia zobowiązania . 

 

 Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 

uchwały. 

 

Uzasadnienie : w związku z zakończeniem opracowania związanego ze zmianą Studium 

Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów / STOMIL 

Rymanów Zdrój / uchyla się Uchwałę Nr VIII / 78/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 

czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania gdzie w miejsce zmiany Studium / STOMIL/ 

będzie opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, ŁAZY – FARMA 

FOTOWOLTAICZNA ''. Kwota  zaciągnięcia zobowiązania pozostaje bez zmian. 

 

W zapytaniu radny Pan Andrzej Biel – pytał o wysokość poniesionych kosztów opracowania 

zmiany Studium i Planu -  Stomil Rymanów Zdrój. 

 

Koszt zamknął się w granicach 25.000 zł – to odpowiedż Pana Burmistrza Gminy. 

 

Więcej zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr X / 115 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 6 . Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady X sesji nadzwyczajnej Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna 

Przybyła – Ostap poinformowała, ze porządek obrad X sesji nadzwyczajnej został zrealizowany w 

całości. 

 Dziekując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 35 zamknęła 

obrady X sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Krystyna Przybyła - Ostap 



 

 

 

 

 

  

 


