
Protokół  Nr XXVI/12 

 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24 sierpnia 2012 roku  

w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 Sesję nadzwyczajną XXVI o godzinie 7
34

  otworzył i prowadził Przewodniczący 

Rady Miejskiej Henryk Smolik. 
 

 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 

2. Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy. 

3. Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

4. Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
 

Listy obecności w załączeniu. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony : Dariusz Królicki. 

  

 Następnie Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, że sesja 

została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy  

o przedstawienie wniosku. 

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w ramach działania ,,Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem PROW na lata 2007 – 2013  

na realizację operacji pod nazwą ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków  

w Rymanowie” zaszła konieczność wyrażenia zgody przez Radę Miejską na udzielenie 

zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego /in blanco/ na realizację tego zadania.  

W ramach projektu wykonany zostanie I etap modernizacji oczyszczalni ścieków 

planowany do wykonania do końca czerwca 2013 roku. 
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XXVI sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

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

4. Zamknięcie sesji. 
 

 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XXVI sesji nadzwyczajnej 

poddał pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

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

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

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 



 

Uzasadnienie: wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w 2012 roku przez Gminę 

Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy w kwocie 1 237 588,00 zł zgodnie  

z podpisaną umową zostanie przeznaczone na I etap modernizacji oczyszczalni ścieków  

w Rymanowie. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI/287/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 O zabranie głosu zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrz Gminy, 

który podzielił się informacją o podjętych działaniach przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w zakresie komunalizacji Uzdrowiska Rymanów S.A na rzecz Samorządu 

Województwa Podkarpackiego w związku z planowaną jego prywatyzacją. 
 

ad.4 porządku obrad -    Zamknięcie sesji. 
 

 Prowadzący obrady XXVI sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 

Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXVI sesji nadzwyczajnej został 

zrealizowany w całości. 
 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 75o zamknął 

obrady XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

 Na tym protokół zakończono. 
 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/Wł. Cypcar/                   Henryk Smolik 
 

 

 

 

 

  

  
 

 


