
 
             P r o t o k ó ł  Nr XXXVI / 13 
 
  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
  25 lutego 2013 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 
  ul. Dworska 42. 
 
  
 Sesję nadzwyczajna XXXVI o godzinie 7 o5 otworzył i prowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 
 

2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy. 
 
 Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady , na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność 
obrad. Stan Rady wynosił 12 radnych. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni : Bruk Bronisław, Tomków Mieczysław, Wiernusz 
Andrzej. 
 
 
 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, ze sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o 
przedstawienie wniosku. 
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku w ramach działania : Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego programem PROW na lata 2007 – 2013, pn. ,, Remont 
i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju – Desznie, Gmina Rymanów'' 
zaszła konieczność wyrażenia zgody przez Rade Miejską na udzielenie zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego ,, in blanco '' na realizację tego zadania.. 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XXXVI sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie 

weksla niezupełnego / in blanco /. 
4. Zamknięcie sesji. 

 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XXXVI sesji nadzwyczajnej 
poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad. 
 
 



       -  2  - 
 
 ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia 
w formie weksla niezupełnego / in blanco /. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
 
Uzasadnienie : wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w 2013 roku przez Gminę 
Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy w kwocie 16 670,00 zł zgodnie z 
podpisana umową zostanie przeznaczone na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w 
Rymanowie Zdroju – Desznie. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XXXVI / 374 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 ad. 4. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XXXVI sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXXVI sesji nadzwyczajnej został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 7 15 zamknął 
obrady XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
  
 


