
         P r o t o k ó ł  Nr XLIV / 13 
 
  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 
  w dniu 21 października 2013 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
  w Rymanowie ul. Dworska 42. 
 
 
 XLIV sesję nadzwyczajną o godzinie 7 o5 otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 
2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 
3. Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 
 Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji było obecnych 14 radnych. 
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony : Mieczysław Tomków. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, że sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o 
przedstawienie wniosku. 
 
W związku ze złożeniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie wniosku o 
dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt do organizacji imprez w Domu Kultury 
niezbędnym jest uzupełnienie zapisów w ,, Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 
2011 – 2017 ''.Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013. 
Ponadto Gmina Rymanów przystępuje do realizacji projektu ,, Transgraniczna współpraca 
na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego '' finansowanego z 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W ramach 
tego projektu Gmina Rymanów realizuje mikroprojekt ,, Rozwój i promocja turystyki 
uzdrowiskowej w Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec''. Na realizację projektu 
zostaną zabezpieczone w 2014 roku środki 49 795,00 EUR. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLIV sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 
 1/ przyjęcia zmian w,, Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011 – 2017'', 
 2/ zatwierdzenia zmian w ,, Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011 – 
 2017'', 
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 3/ przystąpienia do realizacji projektu ,, Transgraniczna współpraca na rzecz 
 turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego'' finansowanego z 
 Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XLIV sesji nadzwyczajnej 
poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 
 
 ad. 3 porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
 =============== 
 
 1/ przyjęcia zmian w ,, Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011 – 
2017''. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 440 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zatwierdzenia zmian w ,, Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011 
– 2017''. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 441 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ przystąpienia do realizacji projektu ,, Transgraniczna współpraca na rzecz 
turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego '' finansowanego z 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 442 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 ad. 4 porządku obrad - Zamknięcie sesji. 
 =============== 
 
 Prowadzący obrady XLIV sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XLIV sesji nadzwyczajnej został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 20 zamknął 
obrady XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował :         Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 


