
         P r o t o k ó ł  Nr LVI / 14 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   29 lipca 2014 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej 
   w Rymanowie ul. Dworska 42. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 LVI sesję otworzył o godzinie 7 oo i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
− Małgorzata Żarnowska  - Kierownik Referatu ORG 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecnych było 15 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił sie  z zapytaniem czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 3 i 
zaproponował rozpatrzenie i uchwalenie dwóch projektów uchwał : 

− zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty przedszkolne dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych 
szkół o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawie o systemie oświaty, niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkoł publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów. 

 
 Innych wniosków nie było. 
 
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 
sesji został przyjęty jednogłośnie . / 15 radnych za /. 
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 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 
 1/ zmiany  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
 3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Króliku 
 Polskim, 
 4/ udzielnia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Ladzinie, 
 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy 
 Rymanów budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego części działki 
 położonymi w Sieniawie, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
 Rymanów działki, położonej w Ladzinie, 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
 Rymanów działek położonych w Sieniawie, 
 10/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty przedszkolne dla 
 których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów, 
 11/ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
 wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych 
 szkół o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych 
 przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przdszkolnego, szkół 
 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
 Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad LVI sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 1/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzopnym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 566 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 567 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Króliku 
Polskim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : do Urzędu Gminy wpłynęły pisma w sprawie zakupu działek nr 81 o pow. 
0,82 ha i Nr 710 o pow. 0,03 ha położonych w Króliku Polskim. Po ich otrzymaniu 
Burmistrz Gminy zwrócił  sie z prośbą o zasięgnięcie opinii zebrania wiejskiego . Opinia 
zebrania była pozytywna. Stąd  projekt uchwały z prośbą o jego uchwalenie. 
 
W dyskusji radni wystąpili z wnioskiem o niewykazanie do sprzedaży działki oznaczonej 
Nr 710. 
W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 15 głosach za. 
 
Po przyjętym wniosku Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w 
Króliku Polskim oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 81 o pow. 0,82 
ha. 
 
 Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 568 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Ladzinie. 
 



      -  4  - 
Z  treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :  na wniosek zainteresowanych stron , po otrzymaniu pozytywnej opinii 
zebrania wiejskiego sołectwa Ladzin działki Nr 1836/2 o pow. 0,04 ha i Nr 1832/2 o pow. 
0,09 ha zostaną wykazane do sprzedaży w drodze przetargu . 
 
Dyskusji i zapytan nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 569 / 14. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 
 
 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony, po otrzymaniu pozytywnej opinii 
Zarządu Osiedla działka Nr 2920 / 4 o pow. 0,0102 ha położona w Rymanowie zostanie 
wykazana do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę  Nr LVI / 570 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :po dokonaniu z urzędu spadku Gmina Rymanów stała się właścicielem 
działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Zostanie ona wykazana do sprzedaży w 
drodze przetargu. 
Na wniosek zainteresowanej strony, po otrzymaniu pozytywnej opinii zebrania sołectwa 
Sieniawa działka rolna o Nr 369/2 o pow. 0,08 ha zostanie wykazana do sprzedaży w drodze 
przetargu. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 571 / 14. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 
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 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Rymanów budynku wraz z prawem użytkowania wieczystego części działki 
położonymi w Sieniawie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : MPGK w Krośnie wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przyjęcie na rzecz 
Gminy Rymanów budynku administracyjnego wraz z prawem użytkowania wieczystego 
części działki związanej z budynkiem . 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 572 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów działki, położonej w Ladzinie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony działka Nr 832/22 położona w Ladzinie 
stanowiąca w terenie drogę dojazdową zostanie przyjęta na rzecz Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 573 / 14 .Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów działek położonych w Sieniawie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanych stron działki nr 749/5,749/7,749/9,750/10, 
750/12, 750/14 położone w Sieniawie stanowiące w terenie drogi dojazdowe zostaną 
przyjęte na rzecz Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 574 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 10/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty przedszkolne dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : zgodnie z zapisem art. 14 ust.5a ustawy o systemie oświaty wprowadzonym 
ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw od dnia 1 września 2013 r. w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
jst obowiązuje opłata nie wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć wychowania przedszkolnego 
ponad ustalony przez gminę bezpłatny czas nauczania wychowania i opieki ( tj. ponad 5 
godzin ). 
Również publiczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne nie będące jst i osoby 
fizyczne pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości nie 
wyższej niż wysokość opłat ustalonych przez radę gminy. 
Ustawodawca przewidział termin zmian w uchwałach jst dotyczących opłat za świadczenia 
w przedszkolach publicznych do 31 sierpnia 2014 roku. Do czasu zmian przedmiotowych 
uchwał obowiązuje ustawowy zapis o wysokości opłaty za godzinę zajęć ponad czas 
bezpłatnego nauczania wychowania i opieki – 1 zł. 
W zmienianej uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XI/122/11 z dnia 17 czerwca 
2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne, 
zapis obejmował wysokość opłaty w ujęciu miesięcznym i opłata ta przekraczała 1 zł za 
godzinę zajęć. W nowym zapisie uchwały proponuje się wprowadzić opłatę 1 zł za godzinę 
zajęć. 
Przedmiotowa uchwała daje także możliwość wprowadzenia zniżek opłat przedszkolnych 
dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 575 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania , rozliczania i kontroli 
wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych 
szkół, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 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. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : prowadząca Niepubliczne Przedszkole Językowe ,, Tuptusiowo '' w 
Rymanowie zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie dotacji . Wniosek 
ten został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniach stałych Komisji Rady. 
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Przekazanie dotacji w zwiększonej wysokości nie nastąpi jednak w trybie art. 90 ust. 1b 
ustawy o systemie oświaty, ponieważ jego stosowanie wiąże się z możliwością zapewnienia 
przez gminę odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach publicznych oraz z koniecznością 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i spełnieniem przez przedszkole niepubliczne 
warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 b. 
W celu przekazania Niepublicznemu Przedszkolu ,, Tuptusiowo'' w Rymanowie dotacji w  
wysokości 100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w 
przeliczeniu na 1 ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego i wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, odpowiedniej zmianie 
ulegnie zapis § 3 ust.1a uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie trybu 
udzielania,rozlicznia i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla publicznych szkół 
i przedszkoli oraz niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych , wydany na 
podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty. 
Po podjęciu tej uchwały możliwe będzie przekazanie dla Niepublicznego Przedszkola ,, 
Tuptusiowo'' dotacji od 1 września 2014 roku w wysokości 100 % wydatków bieżących 
ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, co pozwoli mu 
nadal prowadzić działalność edukacyjno – wychowawczą i opiekuńczą. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczacy Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LVI / 576 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie został zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 8 oo zamknął 
obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 


