
     P r o t o k ó ł  Nr XLVII / 13 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   20 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka  
   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XLVII sesję otworzył o godzinie 9 10 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Marek  Penar   - Sekretarz Gminy. 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
− Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 
− Sławomir Szczepaniak - Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich. 
− Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
− Barbara Famielec  - Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

                                                               z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie. 
− Krzysztof Łopuszański - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 
− Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 
− Jan Kilar   - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 
− Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z Gminy Rymanów. 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli . 

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 zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
otrzymanego porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 9 i 
zaproponował rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania na realizację zadania pn.,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Rymanów''. 
 
 Innych wniosków nie było. 
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W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 
sesji został przyjęty jednogłośnie / za 15 radnych /. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej. 
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
8. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie za 2013 

rok : Rewizyjnej, Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, Budżetu, 
Gospodarki i Mienia, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 
 2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 
 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów, 
 4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów, 
 5/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata     
     2014 – 2019, 
 6/ uchwała budżetowa na 2014 rok, 
 7/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów  na lata  
     2013 – 2019, 
 8/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 9/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
     Alkoholowych na 2014 rok, 
 10/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 
       2014 rok, 
 11/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2014 rok, 
 12/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie  
       na 2014 rok, 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
       nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, 
 14/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom 
       pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy Rymanów, 
 15/ 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 
       punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół  niepublicznych  o 
       uprawnieniach szkól publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów 
       przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów, 
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 16/ upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia 
       pn.,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – etap II '', 
 17/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 
       pn.,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
       Gminy Rymanów''. 

10. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 
11. Zamknięcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLVI / 13 sesji z dnia 29 
listopada 2013 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 

4. Informacja Przewodniczącego rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił 
informację o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 6 listopada do 12 
grudnia 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 
poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków z XLVI sesji 
przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za 
okres od 3 grudnia 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku wraz z informacją z postępowań z 
zakresu zamówień publicznych realizowanych od 29.11.2013 r do 19.12.2013 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej. 
 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie , która odbyła się  w dniu 29 
listopada 2013 roku oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 30 
listopada 2013 roku do 19 grudnia 2013 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
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7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Bronisław Bruk z Puław – zgłosił interpelację dotyczącą konieczności 
wykonania regulacji potoków w Wisłoczku i Puławach. 

 
 Wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Bronisław Bruk z Puław – wystąpił ponownie z wnioskiem dotyczącym 
wycięcia zakrzaczeń i zwisających gałęzi z drzew rosnących wzdłuż linii 
telekomunikacyjnej Rudawka Rymanowska – Wisłoczek – Puławy. 

 
2. Radny Dariusz Królicki z Rymanowa -  wystąpił z wnioskiem dotyczącym:         

- zamontowania monitoringu w Parku Rymanowskim i wprowadzenia patroli 
pieszych służb mundurowych po zapadnięciu zmroku. 

           - zamontowania osłon na przystanku autobusowym na ul. Bieleckiego 
           w kierunku Krosna. 
 

8. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie za 
2013 rok. 

 
 Rada przyjęła do wiadomości sprawozdania z działalności w 2013 roku  Komisji : 

− Rewizyjnej, 
− Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, 
− Budżetu, Gospodarki i Mienia, 
− Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

Sprawozdania – załączniki do protokołu. 
 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 
rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 12 grudnia bieżącego roku Komisje 
Rady Miejskiej.  
 
 1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy 
Rymanów do Przedszkoli Samorządowych powadzonych przez Gminy : Krosno,Miasta 
Sanoka, Brzozów i Haczów  zaistniała potrzeba pokrycia kosztów opieki przedszkolnej 
poniesionej przez te samorządy w 2014 roku. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLVII / 469/ 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza 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 XLVII / 470 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, ze w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLVII / 471 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ udzielenia pomocy  finansowej dla Gminy Haczów. 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza 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 XLVII / 472 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 5/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2014 – 
2019. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
Poinformowała,że projekt uchwały w tej sprawie przedłożony do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr IX / 4/ 2013 z dnia 22 
listopada 2013 roku. Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Rymanów na lata 2014 – 2019 jest zgodny 
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w  zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów z przedłożonym 
projektem uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2014 rok. 
 
 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie 
przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Adam.  
Stwierdził w niej , że po dokonanej analizie projektu uchwały Komisja wnioskuje o do 
Wysokiej Rady o jej przyjęcie. 
 
 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 XLVII / 473 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 6/ uchwały budżetowej Gminy Rymanów  na 2014 rok. 
 
 Burmistrz Gminy Rymanów wprowadzając do dyskusji nad projektem uchwały 
budżetowej Gminy Rymanów na 2014 rok powiedział, że dochody budżetu gminy 
zaplanowano na kwotę 48.245.383,94 zł, natomiast wydatki na kwotę 46.088.788,94 zł tj. z 
nadwyżką w kwocie 2.156.595 złotych, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i 
pożyczek. 
Na planowane wydatki na 2014 rok w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane 
dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków. 
Poinformował, że przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej projekt uchwały 
budżetowej na 2014 rok uzyskał jej pozytywną opinię. / Uchwała Nr IX // 5 / 2013 z dnia 22 
listopada 2013 roku /. 
 
 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie 
przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Adam.  
Komisja  stwierdza, że przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt budżetu na 2014 rok 
pozwala na zapewnienie kontynuacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta i gminy, które określone zostały w ustawie o 
samorządzie gminnym. 
Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia wnioskuje do Wysokiej Rady o uchwalenie budżetu 
Gminy Rymanów na 2014 rok. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 
2014 rok. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLVII / 474 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Za podjętą jednogłośnie uchwałę budżetową Gminy Rymanów na 2014 rok podziękował 
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 
 
 7/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2013 – 
2019. 
 
Z treścią projektu uchwały 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 XLVII / 475 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
Z treścią uchwały zapoznała Skarbnik 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 XLVII / 476 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 9/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 
do zadań własnych gminy, wynika to z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Realizacja tych zadań oparta jest na zadaniach zapisanych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez 
Radę Miejską. 
 
 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 XLVII / 477 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 10/  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 
2014 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : konieczność uchwalenia przez Radę Miejską ,, Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Rymanów na rok 2013 '' wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa określa rodzaj zadań stanowiących 
zadania własne gminy oraz nakłada obowiązek opracowania  i uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 
 
 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 XLVII / 478 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2014 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 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 XLVII / 479 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie 
na 2014 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 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 XLVII / 480 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
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Uzasadnienie : w związku z tym , że budynek po byłym Ośrodku Zdrowia we Wróbliku 
Szlacheckim został adaptowany na mieszkania komunalne w których zamieszkuje między 
innymi 11 dzieci wystąpiliśmy z propozycją do właściciela działek nr 596/6 i 596/11 o 
dokonanie zamiany w celu powiększenia obejścia wokół budynku. Właściciel w/w działek 
wyraził zgodę pod warunkiem, że w zamian otrzyma działkę nr 593/5. 
W celu dokonania takich zmian musi być podjęta stosowna uchwała. 
 
 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 XLVII / 481 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 14/ zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad przekazywania jednostkom 
pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy Rymanów. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie 
upoważnienia rady gminy nie mieści się kompetencja do ustalania stawek czynszu z tytułu 
najmu lub dzierżawy./ wyrok NSA z dnia 10.03.2009 r sygn. akt I.OSK.1440/08 oraz z dnia 
25.05.2009 r sygn. akt I OSK 23/09 /. Istnieje zatem potrzeba uchylenia przepisów 
uchwalonych przez Radę Miejską w Rymanowie dotyczących wprowadzenia odpłatności za 
najem lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i osiedli. Wysokość stawek czynszu 
zostanie ustalona zarządzeniem Burmistrza 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 XLVII / 482 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 15/ zmieniająca uchwałę  w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkól 
o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, 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 : w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2013 roku ustawy o 
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw zmianie uległy przepisy dotyczące między 
innymi trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych dla przedszkoli publicznych i 
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niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Według przepisów 
obowiązujących od dnia 1.09.2013 r. Wysokość dotacji dla przedszkoli pomniejsza się o 
koszty prowadzenia wychowania przedszkolnego i wyżywienia opłacanego przez rodziców. 
Uległ zmianie również tryb ustalania dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, dotacja przekazywana jest w wysokości równej wydatkom bieżącym 
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Gminę, przypadku nieprowadzenia przez Gminę przedszkola , podstawą do ustalenia 
wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie 
przedszkoli publicznych. Zmianie ulega także termin przekazania dotacji za grudzień : do 
15 grudnia – przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku. 
Od dnia 1 stycznia 2014 roku Gmina Rymanów rozpocznie przekazywanie dotacji dla 
Niepublicznego Przedszkola ,, Tuptusiowo '' w Rymanowie, stąd potrzeba wprowadzenia do 
uchwały zapisów dotyczących przekazywania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 
 
 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 XLVII / 483 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 16/ upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – 
etap II''. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :Gmina Rymanów planuje złożenie wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn.,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  ścieków w Rymanowie – 
etap II'', w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I 
Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w 
aglomeracjach powyżej15 tys. RLM – XI runda konkursowa. Jednym z załączników do 
wniosku jest uchwała Rady Miejskiej upoważniająca Burmistrza Gminy do złożenia 
wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia. 
 
 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 XLVII / 484 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 17/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację 
zadania pn.,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Rymanów''. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : zaciągnięta kwota zobowiązania na rok 2014 w wysokości 750.000 zł w 
uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XLV / 448 / 13 z dnia 31 października 2013 roku 
okazała się niższa od najniższej ofert przetargowej w postępowaniu na zadanie pn. ,, Odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w 
granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i 
punktów selektywnej zbiórki odpadów''. W związku z powyższym uzasadniona jest  zmiana 
polegająca na zwiększeniu zobowiązania do kwoty 810.000 zł. 
 
 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 XLVII / 485 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

10. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski radnych. 
 
Odpowiedzi na interpelację radnego Bronisława Bruka udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Referat ROŚ Urzędu Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
zaplanuje odbycie spotkania z przedstawicielem RZGW Kraków  z udziałem Komisji 
Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i sołtysów z Wisłoczka, Puław i Głębokiego 
w celu omówienia tematu regulacji rzek i potoków w Wisłoczku i Puławach i innych 
miejscowościach Gminy Rymanów. 
 
Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania : 
 
> Referat ORG skieruje ponownie pismo do właściciela linii telekomunikacyjnej wraz z 
załączeniem do niego dotychczasowej korespondencji i dokumentacji fotograficznej miejsca 
przebiegu sieci telekomunikacyjnej. 
 
> Straż Miejska i Policja  będzie patrolować okolice Parku Miejskiego w Rymanowie. 
Podjęte zostaną działania celem zamontowania monitoringu w Parku Miejskim w 
Rymanowie . Kierownik Referatu INW Urzędu Gminy w porozumieniu z radnym podejmie 
działania z zakresu wykonania osłon na przystanku PKS na ul. Bieleckiego w kierunku do 
Krosna. 
 
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone wnioski. 
 

11. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik  - 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że porządek obrad XLVII sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 
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Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 11 40 zamknął 
obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzenia dla wszystkich uczestników 
sesji i ich rodzin złożyli : Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie, Burmistrz Gminy 
Rymanów i Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koła 
w Rymanowie. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował :      Przewodniczący 
       Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /      Henryk Smolik 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


