
     P r o t o k ó ł  Nr XX/16 

 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 11 kwietnia 2016 roku w 

sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 XX sesję nadzwyczajną o godzinie 7 oo otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni według listy obecności. 

2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

3. Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

4. Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

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

Rady wynosił 14 radnych. 

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony : Jan Wacławski. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że sesja została zwołana na 

wniosek Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

Uchwałą Nr XIX / 206 / 16 Rada Miejska w Rymanowie  udzieliła pomocy finansowej   na odnowę 

drogi wojewódzkiej Nr 887 na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski w wysokości  299.000 ,00 

zł. W wyniku rozmów Burmistrza z Przedstawicielami Zarządu Województwa ustalono ostateczny 

udział Gminy Rymanów na 15 % wartości zadania tj. kwotę 149.000,00 zł. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie 3 km nowej nawierzchni; wartość szacunkowa zadania to 

kwota 996 tys. zł. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad XX sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady przedstawiony porządek obrad XX sesji nadzwyczajnej poddała pod 

głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3. Rozpatrznie i uchwalenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

W zapytaniu pytano, na co zostaną przeznaczone pozostałe środki z udzielonej pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na to zadanie poprzednią Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Środki te zostana przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników 

wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 887 na terenie Gminy Rymanów. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XX / 210 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna 

Przybyła – Ostap poinformowała, że porządek obrad XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 25 zamknęła 

obrady XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 


