
 

     P r o t o k ó ł  Nr XLIII / 10 

 

       sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

 

       27 maja 2010 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

       ul. Dworska 42. 

 

  

 Sesję nadzwyczajną XLIII otworzył o godzinie 14 3o i prowadził Przewodniczący 

Rady Miejskiej Henryk  Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

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. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLIII 

sesji nadzwyczajnej . 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 2/ szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty 

należności pieniężnych Gminy Rymanów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

Z wnioskiem o zamianę porządku obrad wystąpili : 

 

1. Radny Stanisław Stapiński – wniósł o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania  i 

rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rymanów oraz jej jednostek 

 organizacyjnych , do  których  nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja 

 podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych i skierowania go do 

 rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną i Budżetu, Gospodarki i 

 Mienia . Na teraz nie wiemy jaki jest w skali roku zakres i wysokość umorzeń. 
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2. Radny Andrzej Biel wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt Wnioski i zapytania, 

w którym Zastępca Burmistrza Gminy przedstawi informację o skutkach powodzi w Gminie 

Rymanów. 

 

  Odpowiadając radnemu Stapińskiemu Zastępca Burmistrza Gminy 

poinformował, że podjęcie takiej uchwały jest skutkiem wejścia w życie obowiązującej 

ustawy o finansach publicznych . Większość zapisów w projekcie tej uchwały została 

zachowana z Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 czerwca 2006 roku.  Jedyne 

nowum w projekcie uchwały to, że  do umarzania należności uprawnieni będą kierownicy 

jednostki organizacyjnej gminy Rymanów, jeżeli kwota należności nie przekracza kwoty 

1.000 złotych. Za pięć miesięcy bieżącego roku nie było żadnych umorzeń. 

 

 Innych wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

Zgłoszone wnioski o zmianę porządku obrad XLIII sesji nadzwyczajnej Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie . 

 

  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych Gminy Rymanów oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje 

się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 

w wyniku głosowania : za – 7, przeciwnych – 6 i wstrzymujących 2 został przyjęty. 

 

 Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie punktu Wnioski i zapytania 

został przyjęty przy 15 głosach za. 

 

 

 Porządek obrad XLIII sesji nadzwyczajnej po uwzględnieniu wniosków przedstawiał 

się następująco : 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

4. Wnioski i zapytania. 

 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad. 
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 ad. 3 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : w planach dochodów budżetowych zwiększone zostaną  środki otrzymane z 

budżetu państwa na realizację inwestycji ,, Moje boisko- Orlik 2012''. W planach wydatków 

budżetowych zmniejszone zostaną środki przeznaczone na drogi publiczne gminne , które 

zostaną przeznaczone na realizację w/w zadania . 

 

 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 XLIII / 442 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 4 .   Wnioski i zapytania. 

 

Zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sytuacji 

powodziowej na terenie Gminy Rymanów, która zawierała opisane skutki powstałych 

zniszczeń w każdej miejscowości gminy. 

Ogółem straty zostały oszacowane wstępnie na około 1 milion złotych. 

Obecnie trwają prace zabezpieczające i porządkujące. Odbywa się również szacunkowe 

wyliczanie szkód wyrządzonych w uprawach polowych. 

 

 ad. 5. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 

Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XLIII sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o o godzinie 15 5o 

zamknął obrady XLIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie  

/Wł. Cypcar /        Henryk Smolik  

     

          

 



 

 

 

 

 


