
  

     P r o t o k ó ł  Nr XXXI / 09 

 

   sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

   odbytej w dniu 18 sierpnia 2009 roku w sali posiedzeń 

 

   Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

 Obecni wg. załączonych list obecności . / załącznik / 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 12 10   , a zakończono o godzinie 12 40  . 

 

 W sesji uczestniczyło 13 radnych. 

 

 Ponadto  w sesji uczestniczyli : 

 

1. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan Jan Rajchel. 

 

2. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan Wojciech Farbaniec. 

 

3. Skarbnik Gminy Rymanów - Pani Bernarda Łożańska. 

 

 Obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. Przewodniczący Rady przywitał radnych oraz 

zaproszonych gości. 

 

 Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący 

Rady Pan Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na stan 15 radnych, w sesji 

uczestniczyło 13 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany 

porządek obrad XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego ,, Tęczowe przedszkole '' 

złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1. ,, Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej '' Działania 9.1. ,, Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty ''. Priorytetu IX ,, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach '', 
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 2/ zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego ,, Utworzenie punktu 

przedszkolnego w Milczy – Wesołe Maluchy '', złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1. ,, 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ''. Działania 

9.1. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ''. Priorytetu IX ,, Rozwój kształcenia i 

kompetencji w regionach'', 

 

 

 3/ zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego ,, Kolorowe przedszkole '' 

złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1. ,, Zmniejszenie nierówności w stoipniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej ''. Działanie 9.1. ,, Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty ''. Priorytetu IX. ,, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach ''. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 2 porządku obrad 

 =============== 

 

 Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z 

zapytaniem , czy są wnioski w sprawie porządku obrad XXXI sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie było. 

 

 Porządek obrad XXXI sesji nadzwyczajnej został przyjęty w głosowaniu – 

głosujących 13, za – 13. 

 

 

 ad. 3 porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 ================ 

 
 Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał  Zastępca Burmistrza Gminy Pan 

Wojciech Farbaniec poinformował, że Galicyjne Stowarzyszenie Edukatorów – PROM w 

Brzozowie złożyło 2 projekty na utworzenie punktów przedszkolnych w Milczy i Klimkówce z 

programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach ,, Wyrównywania szans edukacyjnych i 

zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ''. Złożone 

projekty zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały dofinansowanie na okres 2 lat. Wymogiem 

programu  jest półtora procentowy udział finansowy gminy w realizowanym projekcie. Stąd 

przygotowane i przedłożone projekty uchwał z prośbą o ich rozpatrzenie i uchwalenie przez 

Wysoka Radę, 

Podobny projekt złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju, który również 

został pozytywnie rozpatrzony. 

Aby podpisać stosowne umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie koniecznym jest 

podjęcie uchwał przedstawionych w przyjętym porządku obrad, które będą stanowiły załączniki do 

umów. 
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Punkty przedszkolne będą funkcjonowały przez okres dwóch lat tj. Od 1 września 2009 roku do   

31 sierpnia 2011 roku w wymiarze 5, 5 godzin dziennie. 

 

 
     Z treścią projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego 

,, Tęczowe przedszkole '' złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1. ,, Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ''. Działania 9 .1. ,, Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty''. Priorytetu IX ,, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach ''  zapoznał radnych Pan 

Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy. 

 
 Dyskusji i zapytań nie było. 

 
 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 
 / Podjęto Uchwałę  Nr XXXI / 302 / 09  jak załącznik do protokołu/. 

 

 
  Z treścią  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

partnerskiego ,, Utworzenie punktu przedszkolnego w Milczy – Wesołe Maluchy '' , złożonego w 

ramach Poddziałania 9.1.1. ,, Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 

przedszkolnej''. Działania 9.1. ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ''. Priorytetu IX ,, Rozwój 

kształcenia i kompetencji w regionach '' zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca 

Burmistrza  Gminy. 

 
 Dyskusji i zapytań nie było. 

 
 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 
 / Podjęto Uchwałę  Nr XXXI / 303 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 
  Z treścią projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

partnerskiego ,, Kolorowe przedszkole '' złożonego w ramach Poddziałania 9.1.1. ,, Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej ''. Działania 9.1. ,, Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty ''. Priorytetu IX ,, Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach '' zapoznał radnych Pan 

Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy. 

 
 Dyskusji i zapytań nie było. 

 
 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 



 / Podjęto Uchwałę  Nr XXXI / 304 / 09  jak załącznik do protokołu /. 
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 ad. 4 porządku obrad 

 =============== 

 
 Prowadzący obrady XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

poinformował, że porządek obrad XXXI sesji nadzwyczajnej został zrealizowany w całości. 

 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXXI sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 
 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 
Protokołował : 

 
/ Wł. Cypcar / 

 

 
  

 

 

 

 

 


