
     P r o t o k ó ł  Nr XLVIII / 13 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   30 grudnia 2013 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
   w Rymanowie ul. Dworska 42. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
  XLVIII sesję otworzył o godzinie 9 oo  i prowadził jej obrady Przewodniczący 
Rady Henryk Smolik. 
 
  W sesji uczestniczyli :  
 

− Radni według listy obecności, 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów, 
− Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy, 
− Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy, 
− Małgorzata Żarnowska - Kierownik Referatu ORG. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecnych było 15 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
  Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
Wniosków nie było. 
 
  Porządek obrad przedstawiał się następująco :  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 
 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
 2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2013. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
  W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad 
XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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3. Podejmowanie 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 Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 486 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2013. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 487 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
       Prowadzący obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 9 2o zamknął 
obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
        Złożył życzenia Noworoczne dla wszystkich uczestników sesji i ich rodzin . 
Niech nadchodzący Nowy 2014 Rok przyniesie nowe siły i wytrwałość w pracy na rzecz 
naszego środowiska i wspólnot rodzinnych. 
 
 
Protokołował :         Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /                  Henryk  Smolik 


