
 P r o t o k ó ł   Nr XVII / 08

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie

odbytej w dniu 20 maja 2008 roku w sali posiedzeń

Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42.

Obecni wg. załączonych list obecności . / załączniki /

Posiedzeniu  przewodniczył  Pan   Henryk   Smolik  -   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 15 3o , a zakończono o godzinie 16 oo  .

W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1/ Burmistrz Gminy Rymanów - Pan  Jan  Rajchel.

2/ Zastępca Burmistrza Gminy - Pan  Wojciech Farbaniec.

3/ Skarbnik Gminy - Pani Bernarda Łożańska.

4/ Sekretarz Gminy - Pan  Marek  Penar.

Obrady XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący 
Rady Pan  Henryk  Smolik . Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik przywitał radnych oraz 
zaproszonych gości.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład Rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 
15 radnych.

Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił proponowany porządek 
obrad XVII sesji nadzwyczajnej  Rady Miejskiej w Rymanowie .

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :

1/ wyboru zadania i złożenia wniosku do Województwa Podkarpackiego o pomoc finansową 
z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2 ,, Wsparcie inwestycji związanych
z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury ''  objętego ,, Podkarpackim Samorządowym 
Instrumentem Wsparcia  Rozwoju  Infrastruktury  na  Obszarach  Wiejskich  ''  oraz  zabezpieczenia  
środków w Budżecie Gminy.
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4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.

5. Zamknięcie sesji.

ad. 2  porządku
===========

Po  przedstawieniu   porządku  obrad  Pan  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zwrócił  się  z 
zapytaniem, czy są wnioski w sprawie proponowanego porządku obrad XVII sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie było.

Porządek obrad XVII sesji nadzwyczajnej został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15,
za – 15.

ad. 3  porządku - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
===========

1/ wyboru zadania i złożenia wniosku do Województwa Podkarpackiego o pomoc finansową 
z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2 ,, Wsparcie inwestycji związanych
z  utrzymaniem  lub  rozwojem  gminnej  infrastruktury  drogowej  ''  objętego  ,,  Podkarpackim  
Samorządowym Instrumentem Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich ''  oraz 
zabezpieczenia środków w Budżecie Gminy.

Z  treścią  projektu  Uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy Rymanów.

Uzasadnienie : w ramach Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 
Infrastruktury na Obszarach Wiejskich  wybrano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,, Remont 
nawierzchni drogi gminnej nr 130360R w miejscowości Sieniawa '',  które  będzie podstawą do 
złożenia wniosku o pomoc finansową. Ogólny koszt zadania wynosi 280.805,53 zł.   Z budżetu 
województwa  planuje się uzyskać dotację w wysokości 100.000,00 zł.

W  zapytaniach  radni  pytali  ,  czy  w  przypadku  gdy  złożony  wniosek  nie  zostanie 
zatwierdzony wskazane  zadanie  będzie  realizowane,  czy po  zabezpieczeniu  środków z  budżetu 
gminy  na  to  zadanie  będą   wykonywane   prace  na  innych  drogach  gminnych  ,  a  także  czy 
planowana z budżetu województwa dotacja w wysokości 100.000 zł jest kwotą maksymalną.

Odpowiadając Pan Burmistrz stwierdził, że wskazane zadanie w przypadku  nie przyjęcia 
do realizacji w ramach tego programu nie będzie realizowane . Czynić będziemy starania o inne 
żródła sfinansowania tego zadania.  Nie  wiem też jak w tym roku kształtować się będą ceny masy 
bitumicznej i koszty jej ułożenia . 
Po ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. ,, Remont nawierzchni drogi 
gminnej  w  miejscowości  Sieniawa  ''   i  złożeniu  ofert  będziemy  mieć  możliwość  dokonania 
wyliczenia jaki zakres prac możemy wykonać na drogach gminnych z własnych środków. Kwota 
100.000 zł jest kwotą maksymalną i Gmina może składać tylko 1 wniosek.

Innych pytań nie było.
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Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XVII / 161 /08  jak załącznik do protokołu.

ad. 4 porządku – Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej :
===========

− w sprawie dokonanej wstępnej analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych za 2007 
rok,

− w  sprawie  ustalenia  terminu  zaplanowanych  przez  Komisję  Rolnictwa,  Ekologii  i  Spraw 
Uzdrowiskowych i Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego wyjazdowych 
posiedzeń w miesiącu maju ,

− w  sprawie  sporządzenia  wniosków  o  nadanie  orderów  i  odznaczeń  dla  osób  szczególnie 
zasłużonych dla  Gminy Rymanów w związku z  planowaną na dzień 6 września  2008 roku 
uroczystością oddania nowej szkoły w Rymanowie . Propozycja jest następująca :

− dla Księdza Franciszka Mroza – wieloletniego Proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca i Dziekana
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – V klasy,

− dla Burmistrza Gminy Rymanów Jana Rajchla  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -
V klasy.

− dla Mariana Niemczyka – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 1990 – 
2006 Złoty Krzyż Zasługi,

− dla Elżbiety Nadziakiewicz – dyrektor ZSP w Rymanowie Złoty Krzyż Zasługi.

Wnioski o odznaczenia złoży Pan Burmistrz Gminy Rymanów dla 3 osób, a dla Burmistrza 
Gminy wniosek podpisze Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów.

Przedstawioną  propozycję  sporządzenia  wniosków o nadanie  odznaczeń i  orderów Rada 
przyjęła do wiadomości stwierdzając, że jest ona jak najbardziej uzasadniona . 

ad. 4 porządku - Zamknięcie sesji.
===========

Prowadzący obrady XVII sesji nadzwyczajnej Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował,że porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości.

Dziękując za udział radnym , zaproszonym zamknął obrady XVII sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej w Rymanowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar / Henryk  Smolik




