
         P r o t o k ó ł  Nr XXX /16 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20 grudnia 2016 roku 
  w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXX otworzyła o godzinie 9-tej i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Mejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie, 

  Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

 Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Rymanów. 

 Anna Kwiatkowska  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Witold Podkaszczak  - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 13 radnych. 

Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

1. Tadeusz Urbanik 

2. Grzegorz Wołczański 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie ( jak 

w zawiadomieniu o zwołaniu sesji ). 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez : 

 

1/ uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania, 

 określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach 

przedszkolnych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. 



      -  2  - 

 

2/ zamianę porządku rozpatrzenia projektu uchwały z podpunktu 10 na podpunkt 4 uzupełnionego 

porządku obrad sesji. 

 

Więcej wniosków do porządku nie zgłaszano. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zgłoszone wnioski Burmistrza Gminy poddała pod głosowanie .  

W wyniku głosowania oddzielnego – wszystkie wnioski zostały przyjęte przy 13 głosach za. 

 

Pierwsze trzy wnioski zostaną rozpatrzone w punkcie 8 jako podpunkty 1,2,3. 

Czwarty wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 8 jako podpunkt 14. 

Piąty wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 8 jako podpunkt 15. 

Szósty wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 8 jako podpunkt 16. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposbie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej 

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

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli. 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 1/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 3/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 4/ przejęcia od powiatu krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów, 

 5/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2017 – 2027, 

 6/ budżetu Gminy Rymanów na 2017 rok : 

 > przedstawienie projektu uchwały budżetowej, 

 > odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 

 > odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie, 

 > dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok, 

 > głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. 

 7/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 8/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

 Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020, 

 9/ zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 10/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego, 

 11/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

 niezabudowanych, położonych w Króliku Polskim, 

 12/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

 niezabudowanych, położonych w Klimkówce, 

 13/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów  nieruchomości 

 niezabudowanej, położonej w Klimkówce, 
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 14/ przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania, 

 16/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach 

 przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad XXX sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu  XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXVIII i jego uzupełnienia z dnia 25 

listopada 2016 roku. 

Za przyjęciem głosowalo 13 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła 

sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach w okresie miedzysesyjnym za okres 

od 26 listopada 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku. 

( Sprawozdanie - 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. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 26 listopada 2016 

roku do 20 grudnia 2016 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 23 listopada 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku. 

( Informacja  - załącznik do protokołu ). 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
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Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgosił wniosek o przywrócenie dojazdu do budynków 

na działkach nr 4334/2 i 4334/3 w Klimkówce . Faktycznie droga w terenie istnieje, ale na 

mapie ewidencyjnej działka drogowa została włączona do sąsiedniej działki leśnej 

Nadleśnictwa Rymanów i przynajmniej formalnie w/w działki nie mają połączenia z drogą 

gminną. 

 

2. Radny Andrzej Biel z Rymanowa wnioskuje o wymianę zniszczonego znaku zakaz wjazdu 

na ul. Osiedle w Rymanowie, 

 - zwrócił sie z prosbą o opracowanie i przekazanie radnym informacji o sprzedaży 

 nieruchomosci w 2016 roku. 

 

3. Radny Józef Oberc z Rymanowa wnioskuje o wystąpienie z wnioskiem o poprawienie 

przepustowości regulowanego odcinka koryta rzeki Tabor na odcinku od Rymanowa Zdroju 

do Wróblika Szlacheckiego w którym zalega naniesiony żwir. 

 

4. Bronisław Bruk – sołtys sołectwa Puławy złożył ponawiany kilkakrotnie wniosek o dokonanie 

przeglądu linii telefonicznej i światłowodowej biegnącej w kierunku Wisłoczka i Puław. Po 

ostatnich wichurach i obfitych opadach śniegu powyłamywane drzewa i konary gałęzi drzew 

zwisają na tej linii. Jesteśmy bezsilni zrobić coś w tym temacie, gdyż nasze wnioski i interwencje 

nie skutkują i nie wiemy u kogo mamy szukać pomocy . Zastanawiamy się czy nie skierować go do 

programu interwencje TVP. 

 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał  w sprawie : 

 

1/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

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

 

Uzasadnienie : projekt uchwały dotyczy opracowania i przekazania dla Województwa 

Podkarpackiego dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-

Rymanów-Daliowa w zakresie budowy chodnika na terenie Gminy Rymanów. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest udział samorządu gminnego poprzez 

opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez zarządcę drogi, a następnie zaakceptowanie wniosku o przyjęcie zadania do 

realizacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX/ 288/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
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Uzasadnienie : projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego na rozpoczęcie w 2017 roku realizacji zadania obejmującego budowę chodnika w 

miejscowości Sieniawa . Podjęcie uchwały umożliwi wystąpienie do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego o zabezpieczenie w budżecie udziału Województwa na 2017 rok. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXX/ 289 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

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

 

Uzasadnienie : projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podkarpackiego na rozpopczęcie w 2017 roku realizacji zadania obejmującego remont nawierzchni 

drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Bzianka – Wróblik 

Szlachecki ( do przejazdu PKP); poprzez wykonanie nowej nakładki mineralno – bitumicznej. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest udział samorządu gminnego w formie pomocy 

finansowej w wysokości 30 % szacowanej wartości zadania, a następnie zaakceptowanie wniosku o 

przyjęcie zadania do realizacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX/ 290 /16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

4/ przejęcia od powiatu krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie : Starosta Krośnieński zwrócił się z propozycją zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą Rymanów, a Powiatem Krośnieńskim o powierzenie zadania publicznego polegającego na 

zimowym utrzymaniu niektórych dróg powiatowych na terenie Gminy Rymanów od 01 stycznia 

2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Gmina Rymanów od roku 2013 realizowała tego typu zadania. 

Z porozumienia wyłączona byłaby droga powiatowa Nr 1974R relacji Krosno-Targowiska-Wróblik 

Szlachecki, która na całym odcinku została objęta odrębnym postępowaniem przetargowym 

prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Podjeto Uchwałę Nr XXX/ 291 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2017 – 2027. 

 

Z treścią projektu uchwały i o sposobie opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2017 – 2027 zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 

Powiedziała m.in., ze wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rymanów , została opracowana 

zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Projekt został opracowany na podstawie 

źródeł dochodów z lat poprzednich oraz w oparciu o wytyczne dotyczące założeń 

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego, opracowane przez Ministerstwo Finansów,aktualizacja październik 2016 

roku.Kwoty subwencji oraz dotacji celowych zostały opracowane na podstawie wstępnych danych 

Ministra Finansów. Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera również informacje dotyczące 

wielkości planowanych do realizacji wydatków. 

 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : opinii o projekcie uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2017 – 2027  przedstawił Burmistrz 

Gminy Rymanów. 

( Opinia – załącznik do protokołu ). 

 

Opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Mejskiej przedstawił Kazimierz Kielar – 

przewodniczący  Komisji. 

W opinii tej czytamy, że po dokonanej analizie projektu uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej gminy Rymanów na lata 2017 – 2027 Komisje Rady stwierdzają, że jest on zgodny w 

zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów Gminy Rymanów z 

przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2017 rok i w imieniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Mienia wnioskuje o przyjęcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2017 – 2027. 

 

Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na 

lata 2017 – 2027 nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXX / 292 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ uchwała budżetowa Gminy Rymanów na 2017 rok. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów wprowadzając do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Rymanów na 2017 rok powiedział, że dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 

62.961.050 złotych. 

Dochody własne stanowią 26,6 %, subwencje ogólne 41,8 %, dotacje celowe stanowia 31,6 % 

planowanych dochodów budżetowych. 

Wydatki budżetowe wynosić będą 70.380.527 złotych. Wydatki bieżące stanowią 82 % 

planowanych wydatków ogółem. 

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 12.916.033,85 złotych stanowia 18 % wydatków ogółem. 

Planowany deficyt na rok 2017 wynosi 7.419.477 złotych, którego źródłami pokrycia będą 

pożyczki i kredyty. Zaplanowano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

rynku krajowym w kwocie 11.000.000 złotych. 
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W 2017 roku Gmina zobowiazana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach 

poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.580.523 złotych. Na koniec 2016 roku nie planuje sie 

zobowiązań wymagalnych . Na planowane wydatki na rok 2017 w trakcie roku budżetowego będa 

pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków. 

Poinformował, że przedłożony w dniu 15 listopada 2016 roku do Regioinalnej Izby Obrachunkowej  

projekt uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2017 rok został pozytywnie zaopiniowany. 

Opinia – załącznik do protokołu. 

 

 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 

2017 rok przedstawił Kazimierz Kielar – przewodniczący komisji. 

W opinii tej czytamy, ,ze  Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie na odbytych posiedzeniach 

dokonały szczegółowej analizy projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i wypracowały swoje 

stanowiska – opinie. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie ją zaopiniowały. 

Wydatki majątkowe w porównaniu do roku 2016 wzrosną o 11 %. Znaczne środki zaplanowano na 

budowę  i przebudowę dróg gminnych i budowę nowych linii oświetlenia ulicznego. 

Kontynuowane będą zadania z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, że przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt 

budżetu na 2017 rok pozwala na zapewnienie  kontynuacji zadań własnych w zakresie zaspokajania 

zbiorowych potrzeb, które zostały określone w ustawie o samorządzie gminnym, a w naszym 

przypadku zwłaszcza w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych i oświetlenia 

ulicznego. 

W imieniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i pozostałych trzech Komisji Rady Miejskiej 

opiniujących projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wniósł o jej przyjęcie i uchwalenie. 

( Opinia Komisji – załącznik do protokołu ). 

 

W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2017 radny Andrzej Biel skierował zapytanie do 

Burmistrza Gminy, co będzie w przypadku gdy złożony wniosek na dofinansowanie projektu pn.,, 

Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku GOK '' nie uzyska dofinansowania ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Będziemy podejmować starania o rozpoczęcie  realizacji tego zadania etapami z własnych środków 

-   to odpowiedż Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, ze w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXX/ 293 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  Przed ogłoszeniem przerwy w obradach sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej i Pan 

Burmistrz Gminy złożyli życzenia świąteczne i Noworoczne dla wszystkich uczestników sesji, ich 

rodzin i mieszkańców Gminy Rymanów . 

Po złożeniu życzeń odbyło sie spotkanie opłatkowe. 

 

  / Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej / 

 

 

 



      -  8  - 

 

7/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok . 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie :  

 

Dokonano następujacych zmian w dochodach : 

W dziale 758 zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 

86.270 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w 

trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie 

art.88 Karty Nauczyciela. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 86.270 złotych.. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach :  

W dziale750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na ubezpieczenia majątku o kwotę 7.277 

zł. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 

10.800 zł, w tym 7.000 zł na ubezpieczenie majątku oraz 3.800 na zakup paliwa, zmniejszono w 

kwocie 3.800 zł dotacje dla OSP Klimkówka i Ladzin na zakupy ubrań specjalnych w związku z 

otrzymaniem dofinansowania przez jednostki od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 

W dziale 801 oświata i wychowanie oraz dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza łącznie 

zwiększenia o kwotę 71.993 złote. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 90.070 złotych, zmniejszono o kwotę 3.800 złotych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXX / 294 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : program ten zakłada prowadzenie działań profilaktycznych i ochronnych oraz 

doskonalenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rymanów. 

Adresowany jest do ofiar przemocy w rodzinie w tym dzieci, współmałżonków , osób starszych, 

niepełnosprawnych, do sprawców przemocy, świadków oraz społeczności lokalnej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, ze w sesji brało udział 

13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 295 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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9/ zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : wprowadzenie zmiany w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie 

wynikło z planowanym rozszerzeniem wykonywania zadań własnych Gminy Rymanów  w zakresie  

dotyczącym obsługi i utrzymania cmentarza komunalnego w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 296 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  wyrażenie zgody dotyczy zawarcia Porozumienia międzygminnego w  sprawie 

powierzenia do realizacji Gminie Miastu Krosno, przez Gminę Rymanów zadania własnego z 

zakresu utrzymania czystości i porządku o czym stanowi art. 3 ust.1 Ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 297 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Króliku Polskim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek nr 753/4, 754/2.757/2,756/2 położonych w Króliku Polskim 

wystąpili z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy ww. nieruchomości z przeznaczeniem na cel 

publiczny – droga gminna. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXX / 298 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Klimkówce. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciele działek nr 2791 i 2834 położonych w Klimkówce wystąpili z 

wnioskiem o przekazanie ich na rzecz Gminy. Przedmiotowe nieruchomości stanowią w terenie 

drogę dojazdową do kilku domów mieszkalnych oraz dojazd do pól uprawnych. 

 

Dyskusji i zapytań nie bylo. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 299 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek Rady Sołeckiej wsi Klimkówka za zgodą właściciela nieruchomości 

proponuje się wykup działki nr 3341/2 o pow.0,0412 ha położonej w Klimkówce stanowiącej w 

terenie drogę dojazdową. Droga ta stanowi dojazd do nieruchomości na której znajduje się budynek 

przepompowni oraz do prywatnych właścicieli. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXX / 300 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

14/ przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : przystąpienie do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji ma na celu 

identyfikację obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rymanów oraz stworzenie narzędzia 

planowania , koordynowania i integrowania procesu rewitalizacji na terenie Gminy Rymanów. 

Jest to również dokument niezbędny przy ubieganiu sę o środki w zakresie rewitalizacji w 

programach operacyjnych na lata 2014 – 2020. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 301 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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15/ zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z odbytym przetargiem na realizację zadania ,, Odbiór i transport 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Rymanów niezbędne jest zwiększenie zobowiązania na rok 2017 do 

wysokości 370.000 złotych. 

W związku z powyższym niezbędna jest zmiana uchwały Nr XXVII/262/16 z dnia 18 października 

2016 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXX / 302 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów.     

  

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od przyszłego roku zniesione zostaną 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich uczęszczających do 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. 

Uczniowie 6 letni realizujący wychowanie przedszkolne zostaną objęci subwencją oświatową z 

uwagi na większe koszty samorządów spowodowane zniesieniem obowiązku szkolnego dla tych 

dzieci i pozostawieniem ich w przedszkolach. Dlatego też opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego będą dotyczyły tylko dzieci do lat 5. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX / 303 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania : 

> dokonamy sprawdzenia stanudrogi , o którą wnioskował radny Kazimierz Kielar. O podjętych 

ustaleniach powiadomię wnioskodawcę, 

> dokonamy wymiany znaku drogowego na ul. Osiedle w Rymanowie , a w najbliższym okresie 



zostanie opracowane zestawienie ze sprzedaży nieruchomości w 2016 roku. 
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>  wystąpimy do zarządcy  rzeki o usunięcie nagromadzonego żwiru z jej koryta , 

> właściciel linii telefonicznej po naszych wystąpieniach stwierdza, że  jej stan jest dobry, a 

wnioskodawca twierdzi, że jest źle. Zastanowimy się  nad wspólnym rozwiązaniem tego bolącego 

tematu  w nowym roku. 

 

Były to odpowiedzi Pana Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Po udzielonych odpowiedziach Burmistrz Gminy poinformował radnych, sołtysów i zaproszonych 

gości o planowanych do realizacji zadaniach w poszczególnych miejscowościach Gminy Rymanów 

w 2017 roku. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap 

poinformowała, ze porzadek obrad XXX sesji został zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 45 zamknęła obrady 

XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół  zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


