
     P r o t o k ó ł  Nr XXIX/16 

 

 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 14 grudnia 2016 

 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul.Mitkowskiego 14a. 

 

 

 XXIX sesję nadzwyczajną o godzinie 1405 otworzyła i prowadziła Przwodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

  W sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni według listy obecności. 

2. Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

3. Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

4. Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

5. Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

6. Agnieszka Sieńko - inspektor Urząd Gminy 

7. Janusz Małopolski - inspektor koordynator UGminy . 

 

 Listy obecności w zalączeniu . 

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. Stan Rady 

wynosił 11 radnych. 

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni :  

 

1. Pan  Janusz Chudziński, 

2. Pan  Tomasz Rajnik, 

3. Pan  Jan Wacławski, 

4. Pan  Grzegorz Wołczański. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zostają wprowadzone nowe przepisy doprecyzowujące sposób 

ustalania dotacji podmiotowych dla szkół i placówek oświatowych. Między innymi zostanie 

wprowadzona definicja ,, podstawowej kwoty dotacji '', którą ustalać się będzie odrębnie dla 

każdego typu szkoły i placówki. Ustawa wprowadza także zasady oraz terminy aktualizacji 

podstawowej kwoty dotacji. 

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do zmian, które wejdą 

w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

Zwrócę się o zasięgnięcie opinii Rady Miejskiej w sprawie umorzenia należności za lokal 

mieszkalny w Posadzie Górnej przy ul. Nadbrzeżnej 154 w przypadku gdy kwota należności 

przekroczyła 10.000 złotych. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porzadek obrad XXIX sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie . 

 

2. Przyjęcie porzadku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 

publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania 

przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie  
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Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

 2/ zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i 

organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych. 

 

 3/ wyrażenia opinii w sprawie umorzenia należności za lokal mieszkalny w Posadzie Górnej 

przy ul. Nadbrzeżnej 154. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiony porządek obrad XXIX sesji nadzwyczajnej 

poddała pod głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada przy 11 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 

publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów 

wychowania przedszkolbego, szkólł niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina 

Rymanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

/ salę obrad opuścił radny Oberc Józef / - Stan 10 radnych. 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.  

/ Uzasadnienie jak we wniosku o zwołaniu sesji /. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu brało udział 10 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX / 286/16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

2/ zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i 

organizacyjnej dla gminnych jednostek budżetowych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją o niezgodności zapisu w § 6 ust.3 w 

załączniku do podjętej Uchwały Nr XXVIII/285/16 Rady Miejskiej w Rymanowie  wnioskuję o 

skreślenie z niego punkt 5 o treści ,, wykonywanie innych zadań zleconych przez organ gminy ''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowniu brało udzial 10 

radnych, za przyjęciem uchwaly głosowało 10 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX/287/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Na salę obrad powrócił radny Józef Oberc i przybył radny Tomasz Rajnik . Stan 12 radnych. 

 

3/ wyrażenia opinii w sprawie umorzenia należności za lokal mieszkalny w Posadzie Górnej 

przy  ul, Nadbrzeżnej 154. 

 

 Pan Burmistrz Gminy Rymanów poinformował, że w dniu 14.10.2016 roku do Urzędu 

Gminy w Rymanowie wpłynęły wnioski o umorzenia w całości czynszu za lokal mieszkalny w 

Posadzie Górnej przy ul. Nadbrzeżnej 154, działka 1390 za okres od 29.09.20133 do 30.06.2016 w 

kwocie 12014,65 zł i umorzenia w całości naliczonych płatności za zagospodarowanie odpadów 

oraz usługę transportową z tej nieruchomości w kwocie 3670,88 zł. 

Uchwała Nr LII/522/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie 

określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym, 

reguluje zasady postępowania w takich przypadkach. 

Jest w niej zapis, że ,, do umarzania należności uprawniony jest Burmistrz Gminy Rymanów, po 

zasiągnięciu opinii Rady Miejskiej jeżeli kwota należności przekracza 10 000 złotych''. 

Stąd moja prośbą o wypracowanie oipinii Rady Miejskiej w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o wypracowanie swego stanowiska, które 

wypracujemy poprzez głosowanie i poddała pod głosowanie zapytanie ,, kto jest za umorzeniem 

całej kwoty należności ''. 

Za umorzeniem  w całości należności nie było zgody radnych . 

Przeciwnym umorzeniu było 8 radnych, 4 wstrzymujących. 

W wyniku głosowania Rada Miejska nie wyraziła zgody Burmistrzowi Gminy  na umorzenie 

należności wnioskadawcy za lokal mieszkalny w Posadzie Górnej przy ul. Nadbrzeżnej 154 . 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna 

Przybyła – Ostap poinformowała, że porządek obrad  XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 14 30 zamknęła 

obrady XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca  

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 


