
          P r o t o k ó ł   Nr XXI / 08

sesji nadzwyczajnej Rady  Miejskiej w Rymanowie

odbytej w dniu 24 września 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 7 05 , a zakończono o godzinie 7 20 .

W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan  Jan  Rajchel.

2. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan  Wojciech Farbaniec.

3. Sekretarz Gminy - Pan  Marek  Penar .

4. Skarbnik Gminy - Pani Bernarda Łożańska.

Obrady XXI 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 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 
radnych.

Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porząek 
obrad XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wykonywanie  prawa 
pierwokupu  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako 
działka nr 62 o powierzchni 515 m2  położonej w Rymanowie Zdroju zapisanej w KW. Nr 
KS1 K/00052615/6 Sądu Rejonowego w Krośnie.

4. Zamknięcie sesji.



− 2  -

ad. 2 porządku
===========

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

Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie było.

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

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

− wyrażenia  zgody  na  wykonywanie  prawa  pierwokupu  prawa  użytkowania  wieczystego 
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 62 o powierzchni 515 m2  położonej w 
Rymanowie Zdroju zapisanej w KW. Nr KS1 K/00052615/6 Sądu Rejonowego w Krośnie.

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

Uzasadnienie  :  podjęcie  przez  Radę  Miejską  takiej  uchwały  jest  niezbędne  do  zawarcia  aktu 
notarialnego na wykonanie  prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie Zdroju stanowiącej własność Skarbu Państwa w 
użytkowaniu wieczystym Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ,, Poczta Polska'' 
z siedzibą w Warszawie. Nabycie tej nieruchomości następuje na powiększenie gminnego zasobu 
nieruchomości  .  Koszty związane  z  zawarciem aktu  notarialnego –  oświadczenia  o  wykonaniu 
prawa pierwokupu poniesie Gmina Rymanów.

W zapytaniu radny Pan Andrzej Biel pytał , czy nie uległa zmianie cena zakupu tej działki 
jaka była zapisana w ogłoszeniu o przetargu.
W odpowiedzi Pan Burmistrz Gminy potwierdził, że cena zakupu nie uległa zmianie.

Innych 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 XXI / 183 / 08  jak załącznik do protokołu.



− 3  -

ad. 4 porządku
===========

Prowadzący obrady XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej  poinformował, że porządek 
obrad XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł.Cypcar /
          Henryk  Smolik


