
 
     P r o t o k ó ł  Nr LI / 14 
 
  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 
  w dniu 19 lutego 2014 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
  ul. Dworska 42. 
 
 
 Sesję nadzwyczajną LI o godzinie 7 oo otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Dariusz Królicki. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 
 

2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy. 
 

3. Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza. 
 

4. Marek  Penar  - Sekretarz Gminy. 
 

5. Bernarda Łoźańska - Skarbnik Gminy. 
 
 Listy obecności w  załączeniu. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni :  
 

1. Pan Różowicz Marian 
2. Pan Smolik Henryk 

 
 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował,że 
sesja została zwołana na wniosek Burmistrza  Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o 
przedstawienie wniosku. 
W związku z pilną potrzebą zwrotu do budżetu państwa części niezależnie pobranej 
oświatowej subwencji ogólnej potrzebne jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2014 rok. 
W celu wykorzystania przyznanej pomocy na zadania pn.,, Dokończenie budowy i 
wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w 
Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim '' do podpisania 
umowy potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej na udzielenie zabezpieczenie w formie weksla 
niezupełnego ,, in blanco ''. 
 
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad LI sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
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 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
 2/ przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
 Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
 3/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego  
     ,, in blanco ''. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad LI sesji nadzwyczajnej poddał 
pod głosowanie . 
W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 
 
 ad. 3 porządku – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
 =========== 
 
 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że w 
głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LI / 511 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : Głównym celem projektu pod nazwą ,, E-Usługi Miast i Gmin 
Podkarpackich realizowanego wspólnie z : Gminą Krosno, Gminą Miejską Przemyśl, 
Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak oraz Gminą Lubenia, konieczne jest przygotowanie i 
podpisanie umowy partnerstwa, która będzie regulowała szczegółowo zasady współpracy 
partnerów. Beneficjentem (  projektodawcą ) jest Gmina Krosno.     
Głównym celem projektu jest modernizacja dziedzinowych systemów informatycznych 
Gminy Rymanów ukierunkowana na poprawę jakości oraz zapewnienie rozwoju usług 
elektronicznych adresowanych dla mieszkańców i przedsiębiorców. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr LI / 512 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, 
in blanco ''. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 9 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LI / 513 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 ad. 4 porządku – Zamknięcie sesji. 
 ========== 
 
 Prowadzący obrady LI sesji nadzwyczajnej Dariusz Królicki – Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad LI sesji nadzwyczajnej został 
zrealizowany w całości. 
 
  Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 20 zamknął 
obrady LI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował :      Wiceprzewodniczący 
/ Wł. Cypcar /        Rady Miejskiej w Rymanowie 
        / Dariusz Królicki / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


