
 

     P r o t o k ó ł  Nr VIII / 11 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

 

  5  maja 2011 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

  ul. Dworska 42. 

 

  

 Sesję nadzwyczajną VIII otworzył o godzinie 15 oo i prowadził Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Dariusz Królicki. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził prawomocność 

obrad. 

Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczyło 10 radnych. 

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

 

1. Bruk Bronisław 

2. Kielar Kazimierz 

3. Przybyła – Ostap Krystyna 

4. Smolik Henryk 

5. Tomków Mieczysław 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad VIII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco / na dokończenie budowy i 

wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz 

remont Domu Ludowego w Klimkówce. 

 

4. Zamknięcie sesji. 
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 Wiceprzewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad VIII sesji nadzwyczajnej 

poddał pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 10 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 

 ad. 3. porządku – Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco /. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : uchwała o finansach publicznych wymaga zgody Rady na udzielenie 

zabezpieczenia przez Gminę Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy finansowej 

otrzymanej w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi'' objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację inwestycji pn.,, Dokończenie 

budowy i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem oraz 

remont Domu Ludowego w Klimkówce''. 

Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego / in blanco / oraz poprzez 

złożenie deklaracji wekslowej, co do zasad wypełniania weksla na sumę całkowitego 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

 

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 VIII / 87 / 11 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 4. porządku – Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady VIII sesji nadzwyczajnej Dariusz Królicki – 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad VIII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym  o godzinie 15 15  

Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :      Wiceprzewodniczący 

           Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       

             Dariusz  Królicki 

 


