
             P r o t o k ó ł  Nr XXXI/16 
 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 grudnia 2016 roku  

  w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXXI otworzyła o godzinie 7 30  i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

1. Radni Rady Mejskiej w Rymanowie. 

2. Burmistrz Gminy Rymanów - Wojciech Farbaniec 

3. Zastępca Burmistrza Gminy - Jan Materniak 

4. Sekretarz Gminy  - Marek Penar 

5. Skarbnik Gminy  - Bernarda Łożańska 

6. Radny Powiatu Krosnieńskiego - Daniel Piwowar 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecnościi, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 14 radnych. 

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Józef Kijowski. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

( jak w załączeniu do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2016, 

 3/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości 

 gruntowej zabudowanej, położonej w Rymanowie Zdroju, 

 4/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 

 publicznych szkół , niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów 

 wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

 prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 

 Gmina Rymanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i wykorzystania dotacji.. 

 

4. Wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 
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3. Rozpatrzenie projektów oraz podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

1/ zmian  w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie :  

Dokonano następujacych zmian w dochodach : 

W dziale 758 zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 57.371 

zł z rezerwy subwencji ogólnej w związku z tym iż dochody podatkowe za 2015 rok powiększone o 

część wyrównawczą i równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2016 rok i pomniejszone o 

wpłaty ustalone na 2016 rok przeliczone na jednego mieszkańca gminy są niższe od 80 % 

analogicznie policzonych dla mieszkańca kraju. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 57.371 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w  wydatkach : 

 

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 50.000 

złotych.. 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na prowizję za opłaty uzdrowiskowe 

oraz na energię o kwotę 7.371 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 57.371 złotych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXXI / 304/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2016. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze 

uchwały, wykaz wydatków , które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, określając 

jednocześnie ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. W wykazie ujmuje sie wydatki związane z realizacją umów w sprawie 

zamówienia publicznego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na 

wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu 

terytorialnego. Ostateczny termin dokonania zapłaty wydatków upływa 30 czerwca roku 

następnego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXXI / 305 / 16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 
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3/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości gruntowej 

zabudowanej, położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowanym złożeniem wniosku przez Gminę Rymanów do RPO WP 

2014 – 2020 na remont basenu w Rymanowie Zdroju - konieczne jest zawarcie umowy użyczenia i 

umowy przedstępnej  zakupu nieruchomości nr 419 – pomiędzy PST Stomil w Rymanowie Zdroju, 

a Gminą Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXI/ 306 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 

publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów 

wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina 

Rymanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidlowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu 14 grudnia br. Rada Miejska podjęła uchwałę w w/w sprawie, która nie   

uzyskała  legalizacji Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazując na nieprawidłowości, które 

należy dostosować do obowiązujących przepisów. W naszym przypadku dotyczyły one Rozdziału 

2. Podstawa obliczania dotacji, w którym był zapis,że przedszkola, oddziały przedszkolne 

działające w szkołach i publiczne szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w 

wysokości równej podstawowej kwocie dotacji , nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 

ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. 

W projekcie dzisiejszej uchwały zmieniamy ten zapis ,, w wysokości równej '' na zapis ,, w 

wysokości nie niższej ''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXI / 307 / 16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

4. Wnioski i zapytania . 

 

Uczestniczący w obradach sesji radny Powiatu Krośnieskiego Pan Daniel Piwowar  podzielił sie 

informacją o uchwalonym budżecie powiatu na 2017 rok i wskazał zadania, które będa realizowane   

na terenie naszej Gminy. - przebudowa drogi powiatowej w kierunku do Wróblika Królewskiego i 

przebudowa boiska przy PDWDz w Rymanowie Zdroju. 

 

W skierowanym zapytaniu do radnego powiatu radny Kazimierz Kielar pytał, czy powiat coś mysli  
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o drodze powiatowej w Klimkówce . Składane obietnice jej przebudowy przesunęly się w czasie , 

stąd moje przypomnienie o potrzebie jej przebudowy i modernizacji na całym odcinku biegnącym 

przez wieś. 

 

Nikt nie zapomniał w starostwie o drodze w Klimkówce , czekamy na pozyskanie środków  - to 

odpowiedź radnego Piwowara. 

Pan Burmistrz Gminy poinformował, że w nadchodzącym roku będa kontynuowane prace 

projektowe na budowę chodnika wzdłuż drogi w Klimkówce. 

 

Radny Andrzej Biel z Rymanowa skierował zapytanie odnośnie zasądzonych wpłat do budżetu 

Gminy z tytułu boisko ORLIK w Rymanowie. 

Wpłaty zgodnie z zawartym porozumieniem są realizowane i wpływają do budżetu Gminy – to 

odpowiedż Pana Burmistrza Gminy. 

 

Pan Burmistrz Gminy poinformował, że projekt pn.,, E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich '' II 

etap został pozytywnie rozpatrzony. Myślę, że w nadchodzącym roku zakupimy dla radnych 

TABLETY  i będziemy się uczyć z nich korzystać przechodząc z wesji papierowej projektów 

uchwał na system elektroniczny. 

 

5. Zakończenie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap 

poinformowała, że porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom  i o godzinie 8-mej zakończyła 

obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2017 Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz Gminy 

Rymanów złożyli wszystkim życzenia Noworoczne. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 


