
 

     P r o t o k ó ł  Nr XVII / 11 

 

  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

  14 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 

  ul. Dworska 42. 

 

 

 Sesję nadzwyczajną XVII otworzył o godzinie 13 1o  i prowadził Przewodniczący 

Rady Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy 

Marek Penar - Sekretarz Gminy 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych. 

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

 

1. Tadeusz  Chodyniecki 

2. Andrzej  Wiernusz 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XVII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 3/ wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Rymanów od projektu ,, PSeAP - 

     Podkarpacki System e-Administracji Publicznej '' realizowanego przez  

               Województwo Podkarpackie, 

 4/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 

     zastosowaniu bonifikaty, 

 5/ określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

     o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

 6/ określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, 

 7/ określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach., 

 

4. Zamknięcie sesji. 
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 Przewodniczący Rady przedstawiony porządek obrad XVII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie 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/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Pani Bernarda Łożańska – 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 XVII / 177 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 / po uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej salę posiedzeń opuścił radny 

Pan Wacław Pelczarski / 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy 

Rymanów. 

 

 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 XVII / 178 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Rymanów od projektu ,, PSeAP – 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej '' realizowanego przez Województwo 

Podkarpackie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec - 

Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : w 2008 roku Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwale dotyczącą 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przystąpienia do projektu PSeAP/ 

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej/. 16 maja 2008 roku zostało zawarte 

Porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji tego projektu. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki od 2008 roku pilotował projekt informując Urzędy Gmin o 

postępie prac. Projekt miał być realizowany od 2008 roku lecz dopiero 30 września 2011 

roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu. 

W czasie od 2008 roku do miesiąca października 2011 roku w Urzędzie Gminy praktycznie 

nie były realizowane żadne zakupy dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

Sprzęt komputerowy użytkowany obecnie w urzędzie został w większości zakupiony w 

latach 2003 – 2005 i ich parametry techniczne nie są wystarczające do obsługi aktualnie 

wykorzystywanych aplikacji. Dodatkowo została podjęta decyzja o budowie nowego 

budynku urzędu i w związku z tym istnieją przesłanki o braku zachowania trwałości 

projektu ze względu na fakt, iż dokumenty do projektu były przygotowywane na obecną 

lokalizację, która zostanie wyburzona po wybudowaniu nowej. 

W związku z powyższym została podjęta decyzja o odstąpieniu od PSeAP i takie informacje 

zostały wysłane do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 5 i 29 września br. 

Aby rozwiązanie porozumienia miało skutek prawny Marszałek Województwa 

Podkarpackiego poinformował Burmistrza Gminy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej 

pismem z dnia 25 listopada  2011 roku /SII-II.433.1.19.2011 / , że musi zostać podjęta 

uchwała przez Radę Miejską o wyrażeniu zgody na ww. fakt. 

 

W skierowanych zapytaniach radni pytali czy Gmina poniosła  koszty związane z 

przystąpieniem  do projektu oraz czy w przypadku podjęcia takiej uchwały nie wpłynie na 

na pogorszenie stosunków na linii Gmina – Urząd Marszałkowski. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVII /179 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 

zastosowaniu bonifikaty. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – 

Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

Koło w Rymanowie wystąpiło w dniu 8 grudnia 2011 roku z wnioskiem o sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły położonej we Wróbliku Królewskim. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie jest 

możliwe w formie sprzedaży bezprzetargowej, przy zastosowaniu bonifikaty ustalonej przez 

Radę Miejską. Art. 68 ust.1 p.2 ustawy stanowi, że właściwy organ może udzielić za zgodą 

Rady bonifikaty od ceny jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobom fizycznym i osobom 
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prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, 

oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na 

cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacją pożytku publicznego na cel 

prowadzonej działalności pożytku publicznego. Propozycja sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działka nr 571/1 o powierzchni 0,0997 ha przy zastosowaniu 99% 

bonifikaty od jej wartości na rzecz Organizacji. Łączna wartość działki według 

sporządzonego operatu szacunkowego nieruchomości wynosi 157.570 złotych, w tym 

wartość rynkowa gruntu 28.215 zł. 

 

 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 XVII / 180 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o 

nieruchomościach i obiektach budowlanych. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – 

Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zachodzi konieczność dostosowania wzorów druków informacji do 

znowelizowanych obowiązujących przepisów prawnych. 

 

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 XVII / 181 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec - 

Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : jak w poprzednim projekcie uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 



      -  5  - 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVII / 182 / 11.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – 

Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jak w poprzednim projekcie uchwały. 

 

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 XVII / 183 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 ad. 4. porządku -  Zamknięcie sesji. 

 ============ 

 

 Prowadzący obrady XVII sesji nadzwyczajnej Henryk Smolik – Przewodniczący 

Rady Miejskiej poinformował., że porządek obrad XVII sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 14 oo  

zamknął obrady XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował, że w dniu 1 grudnia 

2011 roku otrzymał pismo od Pana Jana Pelczara zam. Ladzin ul. Rzeszowska 1 w sprawie 

dotyczącej Radnego Rady Miejskiej w Rymanowie Pana Stanisława Adam. Adresat pisma 

pisze w nim,iż Pan Stanisław Adam radny Rady Miejskiej w Rymanowie  pełniąc 

równocześnie funkcję Prezesa Klubu Sportowego z siedzibą w Milczy nie wykonał swoich 

ustawowych obowiązków wynikających z art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym dotyczących złożenia rezygnacji z funkcji Prezesa w/w klubu 

sportowego w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania  zwracam się z wnioskiem o 

stwierdzenie wygaśnięcia z mocy prawa mandatu radnego na podstawie art. 190 ust.1 pkt. 6 

powoływanej ustawy. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował, że w dniu 12.12. 

2011 roku przeprowadził rozmowę w biurze Rady Miejskiej w Rymanowie z radnym 

Panem Stanisławem Adamem  na temat pełnionej przez niego funkcji Prezesa Klubu 

Sportowego w Milczy. 



 

      -  6  - 

 

Pan Stanisław Adam poinformował mnie, że LKS Milcza jest wpisany do Rejestru 

Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego jednak nie prowadzi działalności gospodarczej co 

potwierdził pisemnym oświadczeniem w tej sprawie. 

Biorąc powyższe argumenty w sytuacji gdy stowarzyszenie nie prowadzi działalności 

gospodarczej , natomiast otrzymuje dofinansowanie z budżetu jednostki samorządowej sam 

fakt udzielenia dofinansowania działalności organizacji pozarządowej z budżetu gminy nie 

jest wystarczający , aby uznać, że radny zasiadający w jej władzach łamie prawo. 

 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

 


