
 

     P r o t o k ó ł  Nr III / 10 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

 

  21 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

  ul. Dworska 42. 

 

 

 Sesję nadzwyczajną III otworzył o  godzinie 12 45   i prowadził Przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli  : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Bernarda Łożańska  -  Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad III sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 

 2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2010. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad III sesji nadzwyczajnej poddał pod 

głosowanie. 

 

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

 

 ad. 3 . porządku – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 ------------------- 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

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

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 



 

 2  - 

 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr III / 10 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2010. 

 

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

 

Uzasadnienie :  w dziale 600 Transport i łączność , Rozdział 60013  Drogi wojewódzkie 

§ 6300 – wydatki majątkowe, w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała kwota w 

wysokości 584.000,00 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej w 2010 roku dla 

Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego związanego z przebudową drogi 

polegającą na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – 

Daliowa strona lewa w m. Rymanów zostaje wykazana w wykazie wydatków , które nie wygasają 

wraz z upływem roku 2010 z uwagi na fakt zakończenia robót z uwagi na trudne warunki 

pogodowe. Ostateczny termin dokonania tego wydatku ustala się na 30 czerwca 2011 roku. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 11 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 4. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady III sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 

Miejskiej poinformował, że porządek obrad III sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 13 15 

Przewodniczący Rady zamknął obrady III sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Przewodniczący Rady złożył życzenia  

wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i wielu łask Bożych dla wszystkich uczestników sesji i ich 

rodzin a za  Waszym  pośrednictwem dla mieszkańców Gminy Rymanów. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/  Wł. Cypcar /        Henryk Smolik 

 

 

   



 

   

   

 


