
           P r o t o k ó ł  Nr XLIX / 14 
 
      sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
     20 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 
      ul. Dworska 42. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XLIX sesję otworzył o godzinie 8 05  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. 
− Małgorzata Żarnowska  - Kierownik Referatu ORG. 
− Danuta Penar   - Kierownik GOPS. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecnych było 13 radnych. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni : 
 

1. Wacław Pelczarski 
2. Marian Różowicz 

 
 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie poinformował, że sesja 
została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy. Poprosił Burmistrza Gminy o 
przedstawienie wniosku. 
 W związku z upływem w dniu dzisiejszym terminu złożenia wniosku na zadanie         
,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap'' zaszła potrzeba 
dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów i w uchwale 
budżetowej na 2014 rok . Ponadto zaszła potrzeba podjęcia uchwał związanych z realizacją 
programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020 w gminie 
Rymanów, który obowiązywał będzie od dnia 1 stycznia 2014 roku . W dniu 24 grudnia 
2013 r. w Dzienniku Urzędowym UE L Nr 3452 zostało opublikowane nowe 
rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimus. W 
związku z tym przedłożę do rozpatrzenia projekt uchwały dotyczący opodatkowania 
budowli do uprawiania sportów zimowych – 1 % ich wartości .  
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 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLIX sesji 
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 
 1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 
 zadania publicznego, 
 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 4/przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z 
 uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
 wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie 
 dożywiania '' na lata 2014 – 2020, 
 5/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
 nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
 zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie 
 ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie 
 dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020 , 
 6/ ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie 
 posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w 
 związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
 wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, pomoc państwa w zakresie 
 dożywiania '' na lata 2014 – 2020, 
 7/ udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
 8/ zmiany uchwały Nr XLV / 450 / 13 z dnia 31 października 2013 r.  w sprawie 
 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 
 

4. Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XLIX sesji nadzwyczajnej 
poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 
 
 ad. 3. porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
 ================ 
 
 1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 
zadania publicznego. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : pomoc finansowa zostanie udzielona na realizację zadania pn.: ,, Budowa 
zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Daliowa w 
miejscowości Posada Górna – strona lewa. 



− 3  - 
 
Budowa zatoki poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego , zwłaszcza bezpieczeństwo osób 
korzystających z autobusowej komunikacji publicznej. Warunkiem wprowadzenia zadania 
do planów Województwa Podkarpackiego na 2014 r. jest partycypacja w kosztach jego 
realizacji w wysokości 50 % wartości zadania. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 488 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 
 Z treścią projektu  uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 489 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 490 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w 
związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania '' na lata 2014 – 2020 . 
 
Z uzasadnieniem do projektów 3 uchwał związanych z uchwałą Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
na lata 2014 – 2020 w imieniu Burmistrza Gminy zapoznała Kierownik GOPS Danuta 
Penar. 
Zgodnie z wytycznymi MPiPS w zakresie realizacji powyższej uchwały gmina może 
udzielać wsparcia w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności a także świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom 
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spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % tylko w przypadku uchwalenia 
stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 
 Przyjęty przez Radę Ministrów program przewiduje również wsparcie gmin, które w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy  ( bez wydawania decyzji 
oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ) dla dzieci i uczniów ( nie więcej niż 20 
%liczby uczniów dożywianych ), które wyrażą chęć  zjedzenia posiłku a dyrektor szkoły 
poinformuje o tym GOPS. Warunkiem przyznania takiej pomocy  jest przyjęcie przez gminę 
programu osłonowego, który takie rozwiązanie będzie przewidywał. 
 Program na lata 2014 – 2020 wprowadzony został uchwałą Rady Ministrów, która 
zgodnie z obowiązującym prawem nie daje gminie podstawy prawnej do przyznawania 
pomocy w formie dożywiania ( otrzymania dotacji ) dla osób i rodzin, których dochód 
przekracza 100 % kryterium dochodowego. 
Aby umożliwić objęcie pomocą w formie dożywiania osoby i rodziny, których dochód 
mieści się w granicach 101 % - 150 % kryterium dochodowego a także umożliwić ( poprzez 
przyjęcie programu osłonowego ) podanie gorącego posiłku bez decyzji i bez wywiadu, 
uczniom którzy znajdują się w szczególnej sytuacji np. rodzinnej czy zdrowotnej 
warunkiem jest podjęcie uchwał, które przedstawi do rozpatrzenia i uchwalenia Wysokiej 
Radzie Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji do przedstawionego wcześniej projektu uchwały przez Burmistrza Gminy 
nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 491 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 5/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie 
dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020.   
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 492 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 6/ ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w 
formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych  w 
związku z uchwalą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie 
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dożywiania '' na lata 2014 – 2020. 
 
 Z treścią  uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych. za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 493 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 7/  udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : ustawa  Prawo energetyczne nakłada na Burmistrza Gminy nowe zadania, 
przyznawania dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energetycznie. To osoba, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy i która ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem 
energetycznym. Od 1 stycznia 2014 roku będzie się mogła starać o dodatek energetyczny. 
Prawo do dodatku energetycznego ustala się w formie decyzji administracyjnej wydanej 
przez Burmistrza Gminy. 
Do wydawania decyzji w sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego upoważniony jest 
Kierownik GOPS w Rymanowie, zasadne jest również upoważnienie Kierownika GOPS do 
załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił , że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLIX / 494 / 14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ zmiany uchwały Nr XLV / 450 / 13 z dnia 31 października 2013 roku w 
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : Przy podejmowaniu uchwały w dniu 31 października 2013 roku w sprawie 
określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości brak było przepisów 
wykonawczych dotyczących pomocy publicznej. W dniu 24 grudnia 2013 r w Dzienniku 
Urzędowym UE L Nr 352 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji UE Nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 
W związku z tym przedstawiam projekt uchwały dotyczący opodatkowania budowli do 
uprawiania sportów zimowych – 1 % ich wartości. Takie było stanowisko Komisji Rady 
wypracowane w trakcie posiedzeń nad opiniowaniem stawek podatku na 2014 rok. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę  Nr XLIX / 495 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 ad. 4 porządku obrad  -   Zamknięcie sesji. 
 =============== 
 
 Prowadzący obrady XLIX sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XLIX sesji nadzwyczajnej został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 8 40 zamknął 
obrady XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował :        Przewodniczący 
/ Wł. Cypcar /      Rady Miejskiej w Rymanowie 
          Henryk Smolik 


