P r o t o k ó ł Nr XL / 10
sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie
odbytej w dniu 7 kwietnia 2010 roku w sali posiedzeń
Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42.

Sesję nadzwyczajną XL otworzył o godzinie 14 3o i prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Smolik.
W sesji uczestniczyli :
Radni według listy obecności.
Wojciech Farbaniec
Zastępca Burmistrza Gminy.
Marek Penar Sekretarz Gminy.
Bernarda Łożańska Skarbnik Gminy.
Danuta Penar Kierownik GOPS.
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
Pan Jan Zywar.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w
sprawie otrzymanego porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.
Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji porządek
obrad XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad.
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :
1/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie
Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 7.1.1 [ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej ] z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
4. Zamknięcie sesji.
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ad. 3 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwal w sprawie :
1/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie
Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 7.1.1 [ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej ] z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.
Uzasadnienie : w 2010 roku realizowany będzie po raz kolejny projekt systemowy pod
nazwą ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' o wartości 230.000 złotych
współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.1.1 [Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej ] z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K [2007] 4547
z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej.
Projekt ten realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie.
Gmina Rymanów na realizację tego projektu jako wkład własny przeznacza środki
finansowe w wysokości 24.150 złotych .
W dyskusji nad projektem uchwały radni stwierdzili, że jest to słuszny kierunek
działania , który nadal należy kontynuować zwracając równocześnie uwagę aby zakres
prowadzonych szkoleń dostosować do potrzeb rynku pracy .
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu
brało udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XL / 419 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy.
Uzasadnienie : proponowana zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowej na wydatki
inwestycyjne wynikłe podczas prowadzonego remontu obiektu Domu Sokoła i remontu
sanitariatów w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie. Dotyczy to zwłaszcza potrzeby
wymiany sieci grzewczej i instalacji elektrycznych oraz potrzeby wykonania nowej
klimatyzacji w sali Domu Sokoła.
W dyskusji radny Maciej Kandefer prosił o zwrócenie uwagi na akustykę sali. Jest to
bardzo ważne gdyż w sali kinowej odbywać się będą różne imprezy artystyczne i
muzyczne.
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Padło też stwierdzenie ze strony radnych, że przy remontowaniu starych obiektów trudno
jest przewidzieć jakie niespodzianki wynikną w trakcie prowadzonych prac.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu
brało udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XL / 140 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przed zamknięciem obrad sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Miejskiej
przypomniał o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego radnego za
2009 rok w terminie do 30 kwietnia 2010 roku.
ad. 4. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XL sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący Rady
Miejskiej poinformował, że porządek obrad XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w
Rymanowie został zrealizowany w całości.
Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 15 3o
Przewodniczący zamknął obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

