
    P r o t o k ó ł  Nr XXVI / 16 

 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 9 września 2016 roku w sali 

narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

 XXVI sesję nadzwyczajną o godzinie 7 00  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. 

5. Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

6. Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

7. Aleksander Mercik - Etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego . 

8. Daniel Piwowar - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

9. Damian Rygiel - Dyrektor ZGK w Rymanowie. 

10. Penar Józef  - Pracownik Urzędu Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

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

Rady wynosił 15 radnych. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

W związku z planowaną do realizacji w 2017 roku inwestycją pn.,, Przebudowa dróg powiatowych 

nr 1974R Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki w miejscowościach Targowiska i Widacz, w 

miejscowościach Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008R Wróblik Królewski-

Ladzin w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 

– 2019 Starosta Krośnieński zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej do planowanej inwestycji. 

Łączny koszt inwestycji na terenie Gminy Rymanów, wg. kosztorysów inwestorskich wynosi – 

3.317.420,62 zł . 

Z uwagi na ograniczone  środki finansowe Powiatu Starosta Krośnieński zwrócił sie z prośbą o 

udzielenie pomocy finansowej do przedmiotowej inwestycji w kwocie 862.529,40 zł, stanowiącej 

26 % wartości kosztorysowej. 

W przypadku podjęcia deklaracji o  dofinansowaniu inwestycji przez  Gminę spisana zostanie 

stosowna umowa partnerska. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad XXVI sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porzadku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projketów uchwał w sprawie : 

  

 1/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXI/211/16 z dnia 15 kwietnia 2016 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Województwa Podkarpackiego na 

realizację zadania publicznego, 
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 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krosnieńskiemu. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiony porządek obrad XXVI sesji nadzwyczajnej 

poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXI / 211 / 16 z dnia 15 kwietnia 2016 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku dla Województwa Podkarpackiego 

na realizację zadania publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : ze względu na brak możliwości rozpoczęcia realizacji zadania polegającego na 

budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Sieniawa w 2016 roku, na które 

uchwalona została pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego zasadnym jest uchylenie 

w/w Uchwały. 

Zgodnie z ustaleniami realizacja ww. zadania rozpocznie się nie wcześniej aniżeli w 2017 roku, w 

związku z czym to dopiero w następnym roku budżetowym konieczne będzie podjęcie uchwały o 

pomocy finansowej na ten cel. Na ten moment podjęta w tej sprawie uchwała stała się 

bezprzedmiotowa. Aby jednak uchwała przestała obowiązywać w obrocie prawnym, należy ją 

uchylić. 

Podjęcie Uchwały spowoduje dokonania stosownych zmian w budżecie Gminy Rymanów, co 

umożliwi przeznaczenie tej kwoty na realizację zadań inwestycyjnych.  

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 256 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 600 przesunięto środki z dotacj celowej dla Województwa Podkarpackiego w kwocie 

200.000 zł w związku z uchyleniem uchwały o udzieleniu pomocy finansowej na wydatki 

inwestycyjne własne. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 200.000 zł, zmniejszono o kwotę 200.000 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałiła, że w głosowaniu brało udzial 15 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 257 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jak we wniosku o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. 

 

O zabranie głosu poprosił Pan Aleksander Mercik – etatowy członek Zarządu Powiatu 

Krosnieńskiego, który podziękował za zaproszenie i za zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie , która rozpatrzy prośbę  Starosty Krośnieńskiego o udzielenie pomocy 

finansowej do planowanej do realizacji w 2017 roku inwestycji pn. ,, Przebudowa dróg 

powiatowych w Gminie Rymanów w miejscowościach : Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, 

Ladzin, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Termin składania wniosku to 15 wrzesień 2016 roku. 

Pomoc finansowa , o której mówił Burmistrz Gminy we wniosku o zwołaniu sesji stanowi 26 % 

wartości kosztorysowej zadania. W przypadku Gminy Rymanów jest to kwota 862.529,40 zł. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczaca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 258 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Aleksander Mercik – podziękował Radzie za przyjęcie uchwaly. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna 

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

Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 7 50 zamknęła 

obrady XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował        Przewodnicząca : 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

  


