
 

     P r o t o k ó ł  Nr X / 11 

 

      sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu  

       

      10 czerwca 2011 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

      ul. Dworska 42. 

 

 

 Sesję nadzwyczajną X otworzył o godzinie 11 55 i prowadził Przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony : 

 

1. Pelczarski Wacław 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad X sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 2/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad X sesji nadzwyczajnej poddał 

pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 
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 ad. 3 porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 =============== 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska - 

Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w dziale 900 Rozdział 90001 w wydatkach majątkowych wyodrębniona 

zostanie kwota w wysokości 155.000 złotych  na zadanie pn. ,, Budowa wodociągu i 

kanalizacji sanitarnej w Rymanowie przy ul. Krzywej '' w tym kwotę 84.000  złotych na 

budowę wodociągu przy ul. Krzywej planowanego do realizacji w ramach projektu ,, 

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr X / 100 / 11.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec - 

Burmistrz Gminy Rymanów . 

 

Uzasadnienie : w 2011 roku zaciągnięte zostanie zobowiązanie na rok 2012 na realizację 

projektu ,, Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów '' do 

wysokości 500.000 zł ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2011 rok. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr X / 101 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 4 porządku obrad -  Zamknięcie sesji. 

 =============== 

 

 Prowadzący obrady X sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 

Miejskiej poinformował, że porządek obrad X sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie został zrealizowany w całości. 
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 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom  o godzinie 12 o5  

Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /      Henryk  Smolik 

 

 

 

 


