
P r o t o k ó ł  Nr  VIII / 07

VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie

odbytej w dniu 24 lipca 2007 roku w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11

Obecni wg.  załączonych list obecności / załączniki /

Posiedzeniu przewodniczył Pan  Henryk  S m o l i k  -   Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15 o5 , a zakończono o godzinie 15 25 . 

W sesji uczestniczyło 15  radnych.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli zaproszeni goście :

1/  Burmistrz Gminy Rymanów - Pan  Jan  Rajchel,

2/  Zastępca Burmistrza Gminy - Pan  Wojciech  Farbaniec ,

3/  Sekretarz  Gminy - Pan  Marek  Penar,

4/  Skarbnik Gminy - Pani Bernarda  Łożańska,

5/  Kierownik Referatu Inwestycji, Drogownictwa i Gospodarki Przestrzennej Pani Alicja
     Rutkowska.

Obrady VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący 
Rady – Pan Henryk Smolik .  Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik przywitał radnych oraz 
zaproszonych gości.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 
Henryk  Smolik  stwierdził  prawomocność  obrad  :  na  skład  Rady  –  15  radnych  ,  w  sesji 
uczestniczyło 15 – radnych.

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

Wniosków o zmianę otrzymanego porządku obrad sesji nie było.
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej 
w Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

– zmian w budżecie gminy Rymanów na 2007 rok,

– zatwierdzenia ,, Planu Rozwoju Miejscowości Rymanów ''.

4. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących – 15,  za – 15.

ad. 3 porządku obrad    -    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
-------------------------

– zmian w budżecie gminy Rymanów na 2007 rok.

Z treścią projektu uchwały zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.

W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15 
radnych i za przyjęciem powyższej uchwały głosowało – 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VIII / 65 / 07   -   załącznik do protokołu.

– zatwierdzenia ,, Planu Rozwoju Miejscowości Rymanów ''.

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – 
zastępca Burmistrza Gminy Rymanów.

Uzasadnienie :  ogólne zebranie mieszkańców osiedla nr 1 i nr 2 w Rymanowie opracowało i 
uchwaliło ,, Plan Rozwoju Miejscowości Rymanów '' .  Plan jest potrzebny do złożenia wniosku do 
programu ,, ODNOWA  WSI ''.   W ramach tego programu po otrzymaniu środków finansowych 
zrealizowana zostanie budowa dwóch kortów tenisowych wraz z zapleczem w  Parku Podworskim 
w Rymanowie .  Opracowany i uchwalony przez ogólne zebranie mieszkańców  osiedla nr 1 i nr 2 
w Rymanowie plan wymaga zatwierdzenia przez Radę Miejską w Rymanowie .   Stąd zwołana 
nadzwyczajna  sesja   na  której  zostanie  rozpatrzony  przez  Radę  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia ,, Planu Rozwoju Miejscowości Rymanów''.

W dyskusji radni poparli inicjatywę mieszkańców dwóch osiedli i zwrócili się do Burmistrza 
Gminy aby po zrealizowaniu tego etapu prac kontynuować następny etap w ramach programu ,, 
ODNOWA  WSI ''.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VIII / 66 / 07 - załącznik do protokołu.

ad. 4 porządku obrad
--------------------------

Prowadzący obrady VIII sesji nadzwyczajnej Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej  poinformował,  że  porządek  obrad  VIII  sesji  nadzwyczajnej  Rady Miejskiej  w 
Rymanowie został zrealizowany w całości.

Dziękując  za  udział  radnym,  zaproszonym  gościom  zamknął  obrady  VIII  sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

Na tym protokół  zakończono.

Protokolant : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

Władysław Cypcar
         Henryk  Smolik


