
 

     P r o t o k ó ł  Nr XLII / 10 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

 

  5 maja 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie 

 

  ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję nadzwyczajną XLII otworzył o godzinie 14 o5 i prowadził Przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Rajchel  - Burmistrz Gminy. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Marek  Penar  - Sekretarz Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem , czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XLII sesji nadzwyczajnej Rady  Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji porządek obrad 

XLII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod głosowanie. 

 

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

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach 

Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

4. Zamknięcie sesji. 
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 ad. 3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych 

,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Burmistrz Gminy Rymanów skierował 

pismo z dnia 29 kwietnia 2010 roku  w którym informuje, że  w związku z postanowieniem 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 roku o zarządzeniu wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 

zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w 

Rymanowie Zdroju , które spełniają określone w ustawie kryteria. 

Termin podjęcia takiej uchwały to dzień 6 maja 2010 roku. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu wyborów na leczeniu w Szpitalu Uzdrowiskowym ,, Eskulap '' przebywać 

będzie około 200 osób , a w Szpitalu Uzdrowiskowym ,, Zimowit '' około 216 osób. Stąd potrzeba 

podjęcia takiej uchwały. 

 

 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 XLII / 440 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

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

 

W dyskusji pytano o wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Straży 

Miejskiej w Rymanowie. 

Będzie to zakup  fotoradaru i dwóch masztów , które zostaną zamontowane na drodze krajowej . 

Koszt zakupu jednego masztu to około 30.000 złotych – to odpowiedź Burmistrza Gminy. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLII / 441 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przed zamknięciem obrad Przewodniczący Rady zaprosił radnych na uroczystości Dnia Samorządu 

Terytorialnego – Rzeszów 2010 w dniu 22 maja 2010 roku organizowane przez Zarząd 

Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Termin zgłoszenia chętnych na 

wyjazd upływa z dniem 14 maja br. Proszę aby po sesji chętni wpisali się na listę zgłoszenia. 

Skierował prośbę do radnych o uczestnictwo w organizowanej konferencji oświatowej w 

Rymanowie Zdroju w dniu 13 maja br. 
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Burmistrz Gminy poinformował, że w dniu 23 maja organizowany będzie w Rymanowie piknig 

wojskowy na który już dzisiaj zapraszam z całymi rodzinami 

W okresie przed rozpoczęciem wakacji chcemy zorganizować  w Rymanowie uroczystość XX lecia 

Odrodzonego Samorządu Terytorialnego z udziałem wszystkich radnych, sołtysów , 

przewodniczących osiedli tego okresu. 

 

Radny Andrzej Biel – wystąpił z apelem aby w dniu 9 maja 2010 roku zostały zapalone znicze na 

cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich. 

 

 

 ad. 4 . Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XLII sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 

Miejskiej poinformował, że porządek obrad XLII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 14 4o   

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

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 


