
 

           P r o t o k ó ł  Nr XXIII / 08 

 

      z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 

 

      w dniu 21 listopada 2008 roku w sali posiedzeń 

      Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

 Obecni wg załączonych list obecności / załączniki / 

 

Posiedzeniu przewodniczył  Pan Henryk Smolik  – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 1o   , a zakończono o godzinie 17 45 . 

 

 W sesji uczestniczyło 14 radnych. 

 

 Radny nieobecny usprawiedliwiony Pani Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

 

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel. 

 

3. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec. 

 

4. Sekretarz Gminy Pan  Marek Penar . 

 

5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska . 

 

6. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel. 

 

 

 Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan 

Henryk Smolik. Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych, zaproszonych gości. 

 

 Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 

Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 

radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 

w sprawie otrzymanego porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który wniósł o 

rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, 
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2/ przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do ,, Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 '' oraz zabezpieczenia  środków w budżecie Gminy 

Rymanów na 2009 rok, 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Besko na realizację zadania publicznego.  

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski według kolejności  zgłoszenia Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

poddał pod głosowanie . 

 

 Wniosek o rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14. 

 

 Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania 

inwestycyjnego i złożenia wniosku do ,, Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych 

2008 – 2011 '' oraz zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok został 

przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14. 

 

 Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Besko na realizację zadania publicznego został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14. 

 

 Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił porządek obrad XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, 

 

 2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, 

 

 3/ przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do ,, Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 '' oraz zabezpieczenia środków w budżecie 

Gminy Rymanów na 2009 rok, 

 

 4/ udzielenia pomocy finansowej  Gminie Besko na realizację zadania publicznego, 

 

 5/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok. 

 

4. Wnioski i zapytania. 

 

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14. 
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 ad. 3 porządku obrad -  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

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

 

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

 

 

 Pan Burmistrz Gminy poinformował , ze w przedłożonym projekcie uchwały nie została 

wpisana wysokość stawki podatku , a w załączonych do niej materiałach przedstawiono wyliczone 

propozycje wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych według ustaleń 

radnych przyjętych na posiedzeniach Komisji  oraz Burmistrza  Gminy.  Propozycje wyliczenia 

stawek to : 

 wzrost o 5 %  wysokości obowiązujących obecnie rocznych stawek podatku , 

 wzrost o 7 % wysokości  obowiązujących obecnie rocznych stawek podatku, 

 wzrost o 10 % wysokości obowiązujących obecnie rocznych stawek podatku, 

 przyjęcie 75 % stawki podatku od środków transportowych obowiązujących  w 2009 roku, która 

została określona w Obwieszczeniu Ministra Finansów  z dnia 13 pażdziernika 2008 roku. 

Stąd propozycja, aby wysokość przyjętej przez radnych stawki podatku wpisywać w odpowiednich 

rubrykach projektu uchwały, a po ich wypracowaniu przedłożę projekt uchwały,   do uchwalenia. 

 

 W dyskusji nad przedstawioną propozycją wypracowania wysokości stawek podatku od 

środków transportowych głos zabrali : 

 

1/ Radny Pan Henryk Smolik – wystąpił z wnioskiem aby do wyliczenia stawek przyjąć 5 % wzrost 

obecnie obowiązujących stawek.  

 

2/ Radny Pan Marian Różowicz  wypowiedział się za uporządkowaniem zasad ustalania podatku od 

środków transportowych i wystąpił z wnioskiem aby na 2009 rok przyjąć 75 % określonych stawek 

w Obwieszczeniu Ministra Finansów dla wszystkich pojazdów bez względu na to czy wyliczona 

kwota według tej stawki ulegnie zmniejszeniu – zwiększeniu  w stosunku do obowiązującej 

obecnie. 

 

3/ Radny Pan Sikora Zbigniew  w swej wypowiedzi nawiązał ,że wniosek o przyjęcie 75 % stawek 

określonych przez Ministra Finansów zgłoszony na posiedzeniach Komisji był jego wnioskiem. 

Po dokonaniu analizy wyliczonych stawek według tej propozycji w niektórych przypadkach są to 

znaczące podwyżki . Z tych też względów wystąpię z wnioskiem aby do wyliczenia stawek przyjąć 

7 % wzrost obecnie obowiązujących stawek. 

 

4/ Radny Pan Andrzej Biel -  wniósł pod rozwagę rozpatrzenie wniosku aby z uwagi na 

dotykających wszystkich kryzys finansowy pozostawić obowiązujące wysokości rocznych stawek 

podatku od środków transportowych. 

 

 Innych wniosków i propozycji nie było. 

 

Zgłoszone wnioski rozpoczynając od wniosku najdalej idącego Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie . 

 

Wniosek -  o przyjęcie 75 % określonych stawek przez Ministra Finansów. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 3, przeciw – 11  wniosek upadł. 
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Wniosek  - przyjąć 7 % wzrost obecnie obowiązujących stawek. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 5, przeciw – 6, wstrzymujących – 3 wniosek upadł. 

 

 

Wniosek – przyjąć 5 % wzrost obecnie obowiązujących stawek. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 6 , przeciw – 3 , wstrzymujących – 5 wniosek został 

przyjęty. 

 

 

 Pan Rajchel  Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych . 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 210 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

 

 Pan Burmistrz Gminy poinformował , że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie po rozpoznaniu na swym  posiedzeniu  Uchwały Nr XXII / 184 / 08 Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 7 listopada 2008 roku  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości  postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze . 

Uwaga dotyczy braku zapisu w podjętej uchwale o udzieleniu pomocy de minimis dotyczącej 

zmniejszenia stawki podatku od nieruchomości pod wyciągi narciarskie. 

Stąd nowy projekt Uchwały, który uwzględnił tą uwagę. 

Do projektu Uchwały został dopisany  pkt. 2 o treści : 

2. Różnicowanie stawek podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi 

pomoc de minimis , o której mowa w rozporządzeniu Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 

grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis / 

Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006/. 

 

oraz zapis w § 3 pkt. 2 . Uchyla się uchwałę Nr XXII / 184 / 08 Rady Miejskiej w Rymanowie z 

dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 

nieruchomości. 

 

 Projekt Uchwały uwzględniający przedstawione  uwagi  przedstawił Burmistrz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 211 / 08  jak załącznik do protokołu. 
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3/ przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do ,, Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 '' oraz zabezpieczenia środków w 

budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok.  

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rada Ministrów podjęła ustawę o pomocy samorządom w realizacji zadań z zakresu 

przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011.  Wnioski należy składać do Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie. Gmina w ciągu roku może  wykazać jedną drogę. Nabór wniosków jest do 21 listopada 

2008 roku. Po dokonaniu analizy dróg pod względem wymogów jakie muszą być spełnione do 

złożenia wniosku wybrano zadanie pod nazwą ,, Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej Nr 

130365R w miejscowości Sieniawa'' . Po wyrażeniu zgody przez Radę na złożenie wniosku o 

przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na to zadanie Gmina na realizację tego zadania w 

2009 roku musi przeznaczyć minimum 50% kosztów całkowitych jako wkład własny. W naszym 

przypadku jest kwota do wysokości 412.447,35 zł. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 212 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

4/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Besko na realizację zadania publicznego. 

 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2008 

Gminie Besko na zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku przy drodze krajowej DK nr 

28 relacji Zator – Medyka w miejscowości Besko , z którego korzystają między innymi mieszkańcy 

naszej gminy w wysokości 1.650 złotych.  

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 213 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

5/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok. 

 

 

 Z projektem  Uchwały wraz z uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska – skarbnik 

Gminy. 

 

 Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXIII / 214 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 4 porządku obrad  -  Wnioski i zapytania. 

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

 

1. Radny Pan Zbigniew Sikora  z Sieniawy informuje, że niektórzy mieszkańcy wypuszczają 

gnojowice do rowów . Wnioskuje o podjęcie wspólnie ze Strażą Miejską skutecznych 

działań zmierzających do wyegzekwowania od mieszkańców wsi konieczności podłączenia 

do sieci kanalizacyjnej oraz zawarcia umowy na wywóz śmieci przez ZGK. 

 

2. Radny Pan Tomasz Rajnik wnioskuje o interwencję w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w sprawie naprawy nawierzchni drogi gminnej na wysokości posesji 

Pana Józefa Ziajki sołtysa wsi. Przy poborze ciężkim sprzętem ziemi do umocnienia 

regulowanego odcinka brzegu rzeki uszkodzono nawierzchnię drogi, 

 

 zwrócił się z zapytaniem jaka jest ściągalność podatku od środków transportowych w naszej 

gminie, czy wszyscy zobowiązani do płacenia podatku od środków transportowych – płacą 

ten podatek ? 

 

3. Radna Pani Zofia Dereniowska  poruszyła problem związany z pracą lekarzy stomatologów. 

Z dnia 20-21 listopada pacjent z bolącym zębem przebywający na leczeniu uzdrowiskowym 

w Rymanowie Zdroju nie został przyjęty przez wszystkich stomatologów mających gabinety 

w Rymanowie w ramach opieki objętej Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

 

4. Radny Pan Henryk Smolik  wnioskuje o zabezpieczenie głębokiego rowu w miejscu 

wybudowanego przepustu drogowego przy posesji Pana Jana Niemczyka na ulicy 3 Maja w 

Posadzie Górnej. 

 

5. Radny Pan Kazimierz Kielar  poinformował, że Geofizyka Kraków wykonująca prace 

badawcze na terenie Klimkówki niszczy drogi gminne i dojazdowe do pól i nie płaci z tego 

tytułu odszkodowania. Wnioskuje o podjęcie działań zobowiązujących ich do naprawienia 

wyrządzonych szkód . 

 

 

 ad. 5. porządku obrad 

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

 

 Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 > sądzę, że wypuszczanie gnojowicy do rowów nie dotyczy większości mieszkańców. Jeśli 

są to sporadyczne przypadki to proszę o wskazanie kto tak czyni i wówczas podejmiemy konkretne 

działania. Odnośnie podłączeń gospodarstw do sieci kanalizacyjnej i zawierania umów na odbiór 

odpadów stałych działania są podjęte i po interwencjach Straży Miejskiej gro opornych 

mieszkańców gminy Rymanów podłączyło budynki do sieci kanalizacyjnej i zawarło umowy na 

odbiór odpadów z Zakładem Gospodarki Komunalnej. 
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 > podjęte zostaną działania rozpoznawcze wskazanego zniszczenia nawierzchni drogi 

gminnej w Posadzie Górnej i wówczas w tej sprawie będę interweniował w Zarządzie Melioracji i 

Urządzeń Wodnych. Podatek od środków transportowych wszyscy użytkownicy których on dotyczy 

płacą .  

 

 >  w mieście Rymanowie 3 gabinety stomatologiczne mają zawarte kontrakty z NFZ .Jest mi 

w tej chwili trudno odpowiedzieć na postawione zapytania dlaczego nikt nie przyjął z bolącym 

zębem jak i o przyczynę z jakiego powodu mieszkańcy Wróblika Szlacheckiego zmuszeni są do 

korzystania z zabiegów w gabinecie fizykoterapii w Miejscu Piastowym , a nie w naszym SPG 

ZOZ. Moja propozycja – wniosek  do Rady Miejskiej o dokonanie na sesji Rady oceny działalności 

SPG ZOZ w Rymanowie wraz ze wskazaniem poruszonych przez radnych w skierowanych 

zapytaniach problemów. 

 

 > będzie interwencja  o jak najszybsze zabezpieczenie głębokiego rowu w miejscu 

wybudowanego przepustu drogowego w Posadzie Górnej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

 

 > w sprawie wyrządzanych szkód na drogach gminnych i dojazdowych do pól przez 

Geofizykę Kraków , która wykonuje badania geofizyczne na terenie Gminy Rymanów będę 

rozmawiał z kierownictwem tej grupy robót. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował o złożeniu przez Burmistrza Gminy w ustawowym 

terminie projektu budżetu Gminy Rymanów na 2009 rok . 

 

 

 ad. 6 porządku obrad 

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

 

 Prowadzący obrady XXIII sesji Rady Pan Henryk Smolik –  Przewodniczący Rady 

Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 

zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :         Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

                  Henryk  Smolik 

 

 


