
              P r o t o k ó ł  Nr VI / 15 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

  8 kwietnia 2015 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie  

  ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 Sesję nadzwyczajną VI o godzinie 7 05  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. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

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

Rady wynosił 15 radnych. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że sesja została 

zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w sprawie pożyczki do projektu pn.,, 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – II etap '' i proponowanym zwiększeniem spłaty 

rat z kwoty 9.000 zł na kwotę 50.000 zł rocznie  w latach 2016 – 2018 i zmniejszeniem wysokości 

odsetek od pożyczki proponuje się zmiany wysokości spłat rat i odsetek. 

W związku z tymi zmianami zachodzi potrzeba dostosowania zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Rymanów, co umożliwi podpisanie umowy pożyczki preferencyjnej w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

 Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad VI sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie . 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmiany w  wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Rymanów. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady przedstawiony porządek obrad VI sesji nadzwyczajnej poddała pod 

głosowanie. 

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

 

 ad. 3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej 

prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Bernarda Łożańska. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 



 2  - 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VI / 63 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 4. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady VI sesji nadzwyczajnej Krystyna Przybyła – Ostap – Przewodnicząca 

Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad VI sesji nadzwyczajnej został zrealizowany w 

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom  o godzinie 7 20  zamknęła 

obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego radnego gminy za 2014 

rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :        Przewodnicząca 

        Rady Miejskej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

         

 

 


