
 

           P r o t o k ó ł  Nr XXXV / 09 

 

   sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

   odbytej w dniu 8 grudnia 2009 roku w sali posiedzeń 

 

   Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

 

 Obecni wg. załączonych list obecności . / załącznik / 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej  Biel – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 13 3o , a zakończono o godzinie 13 45 . 

 

 W sesji uczestniczyło 10 radnych. 

 

 

 Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

 

1. Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów - Pan Wojciech  Farbaniec. 

 

2. Sekretarz Gminy - Pan  Marek Penar. 

 

3. Skarbnik Gminy - Pani Bernarda Łożańska . 

 

 Obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Biel. Wiceprzewodniczący przywitał radnych 

oraz zaproszonych gości. 

 

 

 Na podstawie przedłożonej listy obecności / załącznik / Wiceprzewodniczący Rady Pan 

Andrzej Biel stwierdził prawomocność obrad : na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 10 

radnych. 

 

 

 Po otwarciu sesji Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek 

obrad XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

 

3   Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy           

      Rymanów na 2009 rok. 

 

 4.  Zamknięcie sesji. 
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 ad. 2 porządku obrad 

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

 

 Po przedstawieniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z 

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

w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie było. 

 

 Porządek obrad XXXV sesji nadzwyczajnej został przyjęty w głosowaniu – głosujących 10,  

za – 10. 

 

 ad. 3 porządku  obrad 

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

 

 Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów 

na 2009 rok. 

 

 Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektu uchwały Zastępca Burmistrza Gminy Pan 

Wojciech Farbaniec poinformował, że powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest potrzeba 

dokonania zmiany w limicie wydatków na wieloletnie programy w związku z urealnieniem 

nakładów na zadaniu ,, rozwój gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej 

hali sportowej w Sieniawie''  polegające na zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 8 tys. zł , co 

skutkuje zwiększeniem wydatków w 2009 roku o kwotę 8 tys. zł, natomiast o kwotę 3 tys. zł 

zmniejsza się wydatki z roku 2011, a zwiększa  się w roku 2009 oraz zmienia strukturę 

finansowania zadania. 

 

 Z treścią projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok 

zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 10 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 

 

 / Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 364 / 09 jak załącznik do protokołu /. 

 

 ad. 4 porządku obrad 

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

 Prowadzący obrady XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

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

 

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

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono.      

         Wiceprzewodniczący  

                             Rady Miejskiej w Rymanowie 

Protokołował : 

/ Wł. Cypcar /            Andrzej  Biel  

          


