
             P r o t o k ó ł  Nr XXX / 12 
 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

05 listopada 2012 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

ul. Dworska 42. 
 

 Sesję nadzwyczajną XXX o godzinie 15 30  otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Smolik. 
 

 W sesji uczestniczyli : 
1. Radni według listy obecności. 
2. Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy. 
3. Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 
4. Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni : Mieczysław Tomków, Michał Chentosz. 
  
 Następnie Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, że sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o uzasadnienie i 
przedstawienie wniosku. 

W związku z otrzymaniem zwrotu środków w wysokości 129.150,00 zł. z projektu 
pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów” zaszła 
konieczność podjęcia stosownej uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 
rok. W uchwale budżetowej musimy wprowadzić plan dochodów z tytułu dotacji w 
wysokości 129.150,00 zł. oraz wprowadzić plan na rozchody z tytułu spłaty kredytu w 
wysokości otrzymanej dotacji. Wprowadzenie powyższych zmian pozwoli na spłatę raty 
kredytu zgodnie z umową i zasadami jakie obowiązują przy kredycie na wyprzedzające 
finansowanie zadania rozliczanego ze środków z Unii Europejskiej. 
  
 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XXX sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2012 rok. 
4. Wolne wnioski i zapytania. 
5. Zamknięcie sesji. 

 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XXX sesji nadzwyczajnej 
poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 



 ad. 3 . porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie 
 ================= 
 

− zmian w uchwale budżetowej na 2012 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 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XXX / 320 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  

ad. 4 porządku obrad -    Wolne wnioski i zapytania. 
 =============== 
- Radny Henryk Smolik zwrócił się z prośbą o wykonanie telefonu do PKS w Krośnie , aby 
zaktualizowali rozkłady jazdy na przystankach. W ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian w 
godzinach odjazdów i przyjazdów autobusów, stare rozkłady jazdy są nieaktualne. 
- Radny Tomasz Rajnik zwrócił się z zapytaniem , czy Telewizja Polska S.A. zamierza 
zwiększyć jakość i siłę sygnału, w związku z czekającymi mieszkańców w najbliższym 
czasie zmianami w sposobie odbioru programów telewizyjnych . 
- Radna  Krystyna Przybyła-Ostap zaproponowała pozostałym radnym , aby najbliższa sesja 
Rady Miejskiej odbyła się w Bziance. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 
 
 
 ad. 5 porządku obrad -    Zamknięcie sesji. 
 =============== 
 
 Prowadzący obrady XXX sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXX sesji nadzwyczajnej został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 16 oo 
zamknął obrady XXX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Marek Penar /        Henryk Smolik 


