
P r o t o k ó ł  Nr  XXXVIII / 06

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu 3 sierpnia 2006 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury

w  Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.

Posiedzeniu przewodniczył Pan  Marian  Niemczyk – przewodniczący Rady Miejskiej
w Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 17-tej, a zakończono o godzinie 19-tej.

 W  sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Radny Rady Powiatu - Pan  Pelczar Jan

2. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan  Rajchel Jan

3. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan  Farbaniec Wojciech

4. Sekretarz Gminy - Pan  Penar Marek

5. Radca Prawny - Pani Zajdel Bożena

Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia 
XXXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdzając, że w sesji uczestniczy 
wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po otwarciu sesji  Pan  Przewodniczący Rady Miejskiej  zwrócił  się  z  zapytaniem czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XXXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpili :

1/  radny  Pan  Biel  Andrzej,  który  wniósł  do  Wysokiej  Rady  wniosek  o  rozpatrzenie  projektu 
uchwały w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w gminie Rymanów.
Zmiana  polegać będzie na wpisaniu aktualnych granic osiedla Nr 1 i Nr 2 Rymanowa jakie zostały 
określone w ich Statutach.
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2/ radny Pan Niemczyk Marian wniósł do dopisanie do punktu 4 otrzymanego porządku obrad
    ,, i podjęcie uchwały ''.

Przewodniczący Rady zgłoszone wnioski poddał pod głosowanie.

W wyniku  głosowania  przy  13  głosach  za  i  2  wstrzymujących   wniosek  radnego  Pana  Biela 
Andrzeja  został przyjęty.

W wyniku głosowania przy 10 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących wniosek radnego 
Pana  Niemczyka Mariana został przyjęty.

Prowadzący obrady sesji – przedstawił porządek obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

3. Rozpatrzenie Postanowienia Nr 18/06 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 lipca 2006 
roku skierowanego do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wezwania do 
dokonania  zmian  w  podziale  gminy  na  okręgi  wyborcze  w  wyborach  samorządowych  oraz 
zmian liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych zgodny z prawem.

4. Wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej i podjęcie  Uchwały w sprawie podziału gminy na 
okręgi wyborcze.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w gminie 
Rymanów.

6. Zamknięcie sesji.

Przedstawiony  porządek  obrad  XXXVIII  nadzwyczajnej sesji  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie został przyjęty przy 13 głosach za.

 ad. 3 porządku obrad.
================

W dyskusji nad Postanowieniem Nr 18/06 Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie 
wezwania do dokonania zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze oraz zmian liczby radnych 
wybieranych w okręgach wyborczych głos zabrali :

1. Radny Pan Biel Andrzej – zwrócił uwagę na art. 92 ust.1 ustawy Ordynacja wyborcza, który 
mówi,  że  podział  gminy na okręgi wyborcze jest  stały.  Zmiany granic okręgów wyborczych 
mogą  być  dokonywane  najpóżniej   na  3  miesiące  przed  upływem  kadencji,  jeżeli  taka 
konieczność wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany liczby mieszkańców 
danej gminie, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w 
okręgach wyborczych.
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U nas zasadniczych zmian , które  mogłyby zadecydować o zmianie w podziale na okręgi wyborcze 
nie  było.  Moim zdaniem wydane  Postanowienie  przez  Komisarza  Wyborczego  w  Krośnie  jest 
trochę na wyrost .  Uważam ,  że słusznie postanowił  Pan Burmistrz Gminy, że nie  wystąpił  z 
wnioskiem do Rady Miejskiej o dokonanie zmian w podziale gminy Rymanów na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2. Radny Pan Pelczarski Wacław -  wystąpił z wnioskiem o  nie dokonywanie zmian w podziale 
gminy  Rymanów  na  okręgi  wyborcze.  Obowiązująca  Uchwała  Rady  Miejskiej  właściwie 
odzwierciedla  podział  gminy  na  okręgi  wyborcze,  a  nie  zaistniały  aż  tak  istotne  zmiany 
demograficzne  mogące  mieć  wpływ  na  konieczność  zmian  w  podziale  gminy  na  okręgi 
wyborcze.

3. Radny  Pan  Tomków  Mieczysław  -   jeśli  nie  mamy  poprawiać  obowiązującej  Uchwały,  to 
proponuję  radnym  o  zwrócenie  uwagi  na  otrzymaną  wersję  IV  podziału  gminy  na  okręgi 
wyborcze.  Jest  to  moje  opracowanie  oparte  według  wyliczenia  jednolitej  normy 
przedstawicielstwa.

4. Radny Pan Adam Stanisław -  Komisarz Wyborczy wezwał naszą Radę do dokonania zmian w 
podziale gminy na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych oraz zmian liczby radnych 
wybieranych  w okręgach  wyborczych  zgodnie  z   prawem.  Jest  to  sytuacja  wyjątkowa.  Nie 
dopuszczajmy do takiej sytuacji aby ktoś za nas miał dokonać zmian w podziale gminy na okręgi 
wyborcze.  Opowiadam się aby na dzisiejszej  sesji  radni  popracowali  nad nowym podziałem 
gminy na okręgi wyborcze  i podjęli stosowną uchwałę w tym temacie.

5. Radny  Pan  Tomków  Mieczysław  wystąpił  z  wnioskiem  do  prowadzącego  obrady  sesji  o 
ogłoszenie krótkiej  przerwy w obradach .

Wznawiając obrady sesji prowadzący  obrady Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z 
zapytaniem czy są  jeszcze inne wnioski dotyczące zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.
Innych wniosków nie było.

W  pierwszej  kolejności  głosowano  wniosek  radnego  Pana  Pelczarskiego  Wacława  aby  nie 
dokonywać zmian w obowiązującym podziale gminy Rymanów na okręgi wyborcze.

W wyniku głosowania przy 10 głosach za,  2  przeciwnych i  3  wstrzymujących wniosek 
został przyjęty.

ad. 4 porządku obrad
===============

Prowadzący obrady zwrócił się do radnych z wnioskiem o opracowanie treści stanowiska, 
które zostanie przesłane do Komisarza Wyborczego w  w Krośnie.

Treść stanowiska opracował zespół w składzie :

1. Pani Bożena Zajdel - radca prawny
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2. Pan  Andrzej Biel - radny
3. Pan Wacław Pelczarski - radny
4. Pan  Marek Penar - sekretarz Gminy

Treść opracowanego stanowiska – załącznik do protokołu / jako wersja robocza – odręczna/
odczytała Pani Bożena Zajdel.

Z wnioskiem o skrócenie opracowanego stanowiska wystąpił radny Pan Niemczyk Marian, 
a dotyczył on wykreślenia uzasadnienia decyzji podjętej przez Radę Miejską w Rymanowie.

Radny Pan Biel Andrzej nie podzielił stanowiska swego poprzednika i zgłosił wniosek o 
przyjęcie opracowanego przez zespól stanowiska.

Wniosek radnego Pana Biela Andrzeja prowadzący obrady poddał pod głosowanie.

W wyniku  głosowania  :  za  4,  przeciwnych  8  i  4  głosach  wstrzymujących wniosek  nie 
uzyskał akceptacji Rady,

Została  przyjęta  wersja  krótsza  z  wnioskiem  o  przyjęcie  której  wystąpił  radny  Pan 
Niemczyk Marian.

Rada  wypracowała  następujące  stanowisko,  które  zostanie  przesłane  do  Komisarza 
Wyborczego w Krośnie.

,, W odpowiedzi na Postanowienie Nr 18/06 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 27 
lipca  2006  roku  w  sprawie  wezwania  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  do  dokonania  zmian  w 
podziale na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych oraz liczby radnych wybieranych
w okręgach wyborczych w sposób zgodny z prawem informujemy , co następuje :

W dniu 3 sierpnia 2006 roku odbyła się Nadzwyczajna XXXVIII sesja Rady Miejskiej w 
Rymanowie, której porządek obrad przewidywał rozpatrzenie Postanowienia Nr 18/06 Komisarza 
Wyborczego  w  Krośnie  z  dnia  27  lipca  2006  roku  w  sprawie  wezwania  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie do dokonania zmian w podziale na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych w 
sposób zgodny z prawem, wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej  w Rymanowie w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze i podjęcia uchwały w tej sprawie.

Po  dyskusji  radni  w  głosowaniu  jawnym  przy  10  głosach  za,  2  przeciwnych  i  3 
wstrzymujących postanowili  nie  podejmować  uchwały  w zakresie  objętym Postanowieniem Nr 
18/06 Komisarza Wyborczego w Krośnie ''.

ad. 5 porządku obrad.
===============

Przy 5 głosach za, 7 przeciwnych i 1 wstrzymującym  Rada nie podjęła uchwały w sprawie 
zmian w podziale na obwody głosowania w gminie Rymanów.
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ad. 6 porządku obrad
================

Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że porządek obrad Nadzwyczajnej XXXVIII sesji został zrealizowany w całości i 
zamknął obrady XXXVIII Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował :

Wł Cypcar


