
     P r o t o k ó ł  Nr XL / 13 
 
         sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
         6 czerwca 2013 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 
         ul. Dworska 42 . 
 
  
 XL sesję nadzwyczajną o godzinie 7 00  otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 
2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 
3. Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy. 
4. Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 
5. Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 
 Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji było obecnych 14 radnych.  
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony : Mieczysław Tomków. 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, że sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o 
przedstawienie wniosku. 
Z uwagi, że rozstrzygnięty został przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Rymanów zachodzi potrzeba zwiększenia środków budżecie z 
przeznaczeniem na gospodarkę odpadami. Przetarg wygrało Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. 
Druga zmiana dotyczy wprowadzenia dotacji celowej otrzymanej z Urzędu 
Marszałkowskiego na budowę drogi dojazdowej do pól w Bałuciance. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XL sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

na 2013 rok. 
4. Zamknięcie sesji. 

 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XL sesji nadzwyczajnej poddał 
pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 
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 ad. 3 porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie 
 =============== 
 

− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
 
 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 XL / 417 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 ad. 4 porządku obrad  -  Zamknięcie sesji. 
 =============== 
 
 Prowadzący obrady XL sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował, że porządek obrad XL sesji nadzwyczajnej został zrealizowany w 
całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 30  zamknął 
obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
 


