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PROTOKÓŁ Nr LVIII/18 

z LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

odbytej w dniu 27 lipca 2018 roku 

 

miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

LVIII sesję o godz. 9:00 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych tj. wystarczająca 

ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni: Wacławski Jan, 

Grzegorz Wołczański. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

 Radni: 

 Biel Andrzej, 

 Chentosz Michał, 

 Chudziński Kamil, 

 Guzylak Krzysztof, 

 Kielar Kazimierz, 

 Kijowski Józef, 

 Oberc Józef, 

 Pitrus Andrzej, 

 Przybyła-Ostap Krystyna, 

 Rajnik Tomasz, 

 Szybka Adam, 

 Śliwka Ignacy, 

 Urbanik Tadeusz. 

 

 Farbaniec Wojciech - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Materniak Jan  - Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów, 

 Łożańska Bernarda  - Skarbnik Gminy Rymanów, 

 Zajdel Bożena  - Radca Prawny, 

 komisarz Podlaszczak Witold – Komendant Komisariatu Policji  

w Rymanowie, 

 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu 

Gminy w Rymanowie, 

 sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z terenu Gminy Rymanów. 

 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 
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wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Wacławski Jan, 

Grzegorz Wołczański. 

 

Ad. 3 porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad LVIII sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. 

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania dotyczącego dzierżawy 

urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Rymanów od 

PGE Dystrybucja S.A. 

3) w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Rymanów w latach 2015-2020. 

4) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

5) w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie. 

6) w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej orga-

nizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

7) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rymanowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z za-

kresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Rymanów. 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

9) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Posada Górna/2014". 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Ryma-

nów. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez 

działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w Klimkówce. 
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12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieru-

chomości niezabudowanych, położonych we Wróbliku Królewskim.  

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieru-

chomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów.  

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Zmiany w porządku obrad: 

 

Burmistrz Gminy przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 1 projektu 

uchwały: 

 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko zamiarom zmiany lo-

kalizacji Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego w Krośnie – Podsta-

cja w Rymanowie z Rymanowa do Iwonicza - W związku z zamiarami zmiany lokali-

zacji Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Rymanowie i zamiarem przeniesienia do 

Iwonicza - Rada Miejska w Rymanowie na podstawie statutu Gminy Rymanów wyraża 

swój sprzeciw w formie uchwały. 

 

Burmistrz zgłaszając wniosek zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad w punkcie 10 w podpunkcie 14 

 

Nie było więcej wniosków o zmianę porządku obrad LVIII sesji.  

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu radni przyjęli zgłoszony przez Burmistrza wniosek. W 

głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. 

 

Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad. W głosowaniu 

udział wzięło 13 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad.  

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

8. Interpelacje radnych. 
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9. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. 

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania dotyczącego dzierżawy 

urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Rymanów od 

PGE Dystrybucja S.A. 

3) w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Rymanów w latach 2015-2020. 

4) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

5) w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie. 

6) w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej orga-

nizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

7) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rymanowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z za-

kresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Rymanów. 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

9) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Posada Górna/2014". 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Ryma-

nów. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez 

działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w Klimkówce. 

12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieru-

chomości niezabudowanych, położonych we Wróbliku Królewskim.  

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieru-

chomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów.  

14) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko zamiarom zmiany 

lokalizacji Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego w Krośnie – 

Podstacja w Rymanowie z Rymanowa do Iwonicza. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z LVII sesji odbytej w dniu 26 czerwca 

2018 roku, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów oraz przed rozpoczęciem LVIII sesji, 

wobec czego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ich przyjęciem. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w wyniku głosowania protokół LVII z sesji Rady 

Miejskiej został przyjęty przy 13 głosach za – tj.: jednogłośnie.  
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Ad. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Krystyna Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 26 czerwca do 

27 lipca 2018 roku.  

(sprawozdanie – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych 

wniosków – zapytań z LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o sposobie 

załatwienia wniosków i zapytań zgłoszonych na sesjach LVII Rady Miejskiej w Rymanowie.  

Przedstawił także sprawozdanie ze swojej działalności oraz wykaz postępowań z zakresu 

zamówień publicznych za okres od 26 czerwca do 27 lipca 2018 roku. 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: W przedstawionej informacji z zakresu postępowań o zamówienia publiczne 

jest przetarg na bieżące utrzymanie dróg. Jakich dróg to dotyczy? 

o Burmistrz udzielając odpowiedzi poinformował, że drogi gminne w pierwszej 

kolejności są utwardzane kruszywem budowlanym (tłuczeń, kliniec). Dotyczy to 

dróg prowadzących na posesji, na których ma być rozpoczynana budowa 

budynków.  

 

(przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad. 7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie 

 

Radni otrzymali w formie pisemnej informację z wykonania uchwał oraz o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy za okres od 26 czerwca do 27 lipca 2018 roku. Informacja 

zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów w materiałach z 

LVIII sesji. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 8. Interpelacje radnych  

 

Radni nie zgłosili Interpelacji. 

 

Ad. 9 Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i 

sołtysów.  
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Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Andrzej Biel - radny z Rymanowa: 

 Wniosek o pomalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne kładki na Taborze w 

Rymanowie łączącej ul. Podgórze z ul. Dworską. 

 

Krzysztof Guzylak - radny z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o uzupełnienie poboczy przy drodze wojewódzkiej DW887 we Wróbliku 

Szlacheckim ul. Kolejowa w okolicy stacji PKP - "na łukach drogi". 

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki: 

 Pytanie: Na jakiem etapie są starania o przywrócenie stanu prawnego drogi gminnej  

w Klimkówce? 

 

Tomasz Rajnik - radny z Posady Górnej: 

 Wniosek o przycięcie lub wycięcie wierzb przy drodze wojewódzkiej DW887  

w Posadzie Górnej ul. 3 Maja około 100 m za szkołą po stronie rzeki Tabor. 

 Wniosek o przycięcie gałęzi wierzb zasłaniających lampy oświetlenia ulicznego przy 

DW887 na granicy Posady Górnej i Rymanowa-Zdroju. 

 Wniosek o wyczyszczenie kratki burzowej zamontowanej w poprzek drogi gminnej  

w Posadzie Górnej ul. 3 Maja (droga w prawo około 100 m powyżej szkoły). 

 

Andrzej Pitrus - radny z Królika Polskiego: 

 Wniosek o poinformowanie osób zainteresowanych projektem parasolowym OZE  

o rozstrzygnięciu przetargu. 

 

Czesław Szajna - Przewodniczący Osiedla nr 1 w Rymanowie: 

 Pytanie: Kto jest właścicielem zbiorników na Kalwarii w Rymanowie? Wniosek  

o zagospodarowanie tego terenu. 

 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi pod koniec obrad udzielił Burmistrz Gminy lub 

wyznaczeni pracownicy 

 

 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Bernarda Łożańska – Skarbnik Gminy 

Rymanów. 
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Uzasadnienie: 

Dokonano następujących zmian w planach dochodów: 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki z wydatków niewygasających „Projekt 

kanalizacji sanitarnej Bałucianka” kwota 75 000 zł. 

Dziale 630 Turystyka pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego w ramach podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na „Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska sportowego w 

Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” w kwocie 10 000,00 zł. 

W dziale 710 Działalność usługowa wprowadza się środki z wydatków niewygasających na plany 

zagospodarowania przestrzennego w kwocie 65 596,00 zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan na dofinansowanie w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na rewitalizację kwotę 30 897,00 zł. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty 

utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 336 717,00 zł zgodnie ze złożonym 

wnioskiem. 

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plany na odsetkach od rachunków bankowych 

kwota 50 000,00 zł, na naprawę szkody (Orlik – Rymanów) kwota 30 000,00 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza plan na odszkodowanie za zniszczone mienie kwota 

14 656,00 zł w szkołach w Rymanowie i Milczy oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 

kwocie 55 693,00 zł z SP Bzianka. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 668 559,00 zł 

 

Dokonano następujących zmian w planach wydatków: 

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki z wydatków niewygasających na „Projekt 

kanalizacji sanitarnej Bałucianka” kwota 75 000,00 zł. 

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan na remonty dróg gminnych o kwotę 100 000,00 zł. 

W dziale 630 Turystyka zgodnie z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Podkarpackiego w 

ramach podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zwiększa się wydatki na „Wykonanie altany (wiaty 

rekreacyjnej) obok boiska sportowego w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” w kwocie 10 000,00 zł. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki na remonty pomieszczeń 30 000,00 zł.  

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększono plany wydatków o kwotę 65 596,00 zł ze środków z 

wydatków niewygasających na plany zagospodarowania przestrzennego.  

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na zakupy materiałów na przygotowania 

pomieszczeń sali narad kwota 28 885,00 zł. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 15 867,00 zł z 

wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zakup maszt oświetleniowego LED na samochód OSP 

w Rymanowie. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono wydatki zgodnie z odszkodowaniami na remonty i 

usługi kwota 14 656,00 zł, zwiększono wydatki na remont szkoły w Rymanowie o kwotę 100 000,00 zł, 

na zakup sprzętu do szkoły muzycznej o kwotę 50 000,00 zł, na wypłatę odpraw dla nauczycieli 

odchodzących na emeryturę o kwotę 50 000,00 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla 

Powiatu Sanockiego w kwocie 922,00 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na 

nauczanie religii zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej oraz przesunięto 

środki zgodnie z nową klasyfikacją na zakup podręczników szkolnych w kwocie 76,65 zł. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala 

Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu 
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ambulansu. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan na dotacje celowe na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 3 500,00 zł oraz wydatki na gospodarkę odpadami o 

kwotę 110 000,00 zł w związku z dużą ilością odpadów wielkogabarytowych. 

W dziale Kultura fizyczna zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia na 

stadionie w Posadzie Górnej. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 668 559,00 zł 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/539/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania dotyczącego dzierżawy 

urządzeń oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie Gminy Rymanów od 

PGE Dystrybucja S.A. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Gmina Rymanów zwróciła się z pismem znak RF.7021.2.31.2017 do PGE Dystrybucja S.A Rejon 

Sanok z pytaniem, jakie warunki należy spełnić, aby wykonywać konserwacje oświetlenia ulicznego na 

majątku PGE przez inne podmioty.  

Pismem znak L.dz./RE4/RM/DP/915/311/2017 z PGE udzieliła odpowiedzi:  

Oświetlenie drogowe będące własności PGE może być eksploatowane przez Gminę Rymanów lub inne 

podmioty wyłącznie w przypadkach:  

a)  Zakupu oświetlenia przez Gminę, 

b) Zawarcia umowy na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego. 

Umowa dzierżawy powinna być zawarta na okres nie krótszy niż 3 lata, stawka czynszu dzierżawnego 

została zaproponowana na kwotę 2,8 zł netto za punkt świetlny.  

W toku prowadzonej korespondencji PGE Dystrybucja oddział Rzeszów pismem Ldz/W/2018/2/289 

obniżył stawkę do 2,70 zł netto za punkt świetlny. 

Gmina zaakceptowała zaproponowana stawkę pismem z RF.7021.31.2017 z dnia 10-04-2018 i 

zwróciła się z wnioskiem o przygotowanie jednolitego tekstu umowy. 

PGE Dystrybucja pismem z dnia 18.06.2018r L.dz.RE4/ZD/13/2018 przesłała umowę o udostępnienie 

urządzeń oświetleniowych (bez konserwacji) proponując okres obowiązywania od 01.07.2018 do 

30.06.2021 r. 

W załączniku do umowy wykaz urządzeń będących przedmiotem umowy dzierżawy określono liczbę 

punktów świetlnych: 

Własność PGE Dystrybucja szt. Własność Gmina podwieszone na Razem szt. 
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majątku PGE szt. 

922 335 1257 

 

Koszt zawarcia umowy udostępnienia urządzeń: 

Własność 

PGE szt. 

Własność 

Gmina 

podwieszona 

na majątku 

PGE 

Razem  Cena 

netto 

za 

punkt 

zł  

Cena 

netto za 

m-c  

Cena 

brutto za 

m-c  

 

Ilość 

m-c  

Cena  

Za rok 

Rok  

922 335 1257 2,70 3393,90 4174,50 5 20872,50 2018 

922 335 1257 2,70 3393,90 4174,50 12 50094,00 2019 

922 335 1257 2,70 3393,90 4174,50 12 50094,00 2020 

922 335 1257 2,70 3393,90 4174,50 12 50094,00 2021 

 

Gmina pismem RF.7031.31.2017 z dnia 4.07.2018r nie zgłosiła uwag do przedstawionej treści umowy 

z tym zastrzeżeniem, że zaproponowała zawarcie umowy na okres od 01-08-2018 do 31-12-2021r.  

Zawarcie umowy może nastąpić po podjęciu przez Radę Miejską w Rymanowie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania na lata 2019-2021. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/540/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3) w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Rymanów w latach 2015-2020. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała Nr IX/104/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015r w sprawie przyjęcia 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2015-2020 

w załączniku w rozdziale IV określa zasady polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym 

zasobie Gminy Rymanów. 

Stawkę czynszu obniża się w przypadku: 

 Braku centralnego ogrzewania -10% 

 Braku wc -10% 

 Braku łazienki -10% 

 Usytuowania na IV piętrze budynku 

 Usytuowania w budynkach wybudowanych przed 1939r-20% 
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Proponuje się obniżkę stawki czynszu dla istniejących lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach 

położonych w strefie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P 

( z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy magazyny, hurtownie. -50%). Lokale mieszkalne 

usytuowane w strefie P na terenie Rymanowa zlokalizowane są przy ul Dworskiej 23 na terenie bazy 

materiałowo sprzętowej dróg wojewódzkich, GDDKiA. 

Zgodnie z pkt 9 w przypadku wystąpienia dwóch lub więcej czynników wpływających na obniżenie 

stawki łączna obniżka nie może przekraczać 50% stawki bazowej. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/541/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160) w terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podmiotowi 

tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u.  

Natomiast podmiot tworzący zobowiązany jest zgodnie z zapisami ww. ustawy do oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej SPG ZOZ. Raport taki powinien być przygotowany na podstawie 

sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawierać w szczególności: 

 analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej; 

 prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 

przyjętych założeń; 

 informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową SPG 

ZOZ. 

 Sporządzony przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej raport 

stanowi podstawę dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u przez podmiot 

tworzący (art. 53a ust. 4 ustawy o działalności leczniczej). 

 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2017 rok został przekazany do oceny podmiotowi tworzącemu 

przez Dyrektora jednostki w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i 

stanowi podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SPG ZOZ w Rymanowie, 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest 

zasadne. 



str. 11 

Protokół LVIII sesja  27 lipca 2018 r. – godz. 9:00 

  

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/542/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5) w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

W związku z uzyskaniem przez Gminę Rymanów dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach 

programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Maluch +” 2018 na „Utworzenie żłobka 

w miejscowości Rymanów”, należy powołać Żłobek, jako gminną jednostkę organizacyjną. Rozpocznie 

on swoją działalność 31 grudnia 2018 r. 

Siedzibą Żłobka będą wydzielone pomieszczenia w Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. 

Dostępne będą 2 sale wraz zapleczem sanitarnym. Żłobek będzie mógł przyjąć 40 dzieci w wieku od 20 

tygodnia do 3 lat. 

Zasady działalności Żłobka określi statut, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały. Statut zawiera 

zapisy dotyczące celów i zadań żłobka, jego organizacji, zasad ustalania opłat oraz warunków 

przyjmowania dzieci. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: Ile osób będzie zatrudnionych w żłobku? 

o Burmistrz Gminy odpowiedział, że zatrudnionych będzie 8 osób. 

 Wniosek o udostępnienie terenu przy ZSP dla rodziców przywożących dzieci do żłobka.  

o Burmistrz Gminy odpowiedział, że organizacja ruchu zostanie przystosowana 

dla potrzeb rodziców przywożących dzieci do żłobka. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/543/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6) w sprawie przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej orga-

nizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 23 lutego 2018 r. Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwałę Nr LI/477/18 w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej organizacyjnie Szkole 

Podstawowej w Sieniawie. Zamierzone do wykonania przekształcenie ma nastąpić z dniem  31 

sierpnia 2018 r. i dotyczyć przeniesienia siedziby Szkoły Filialnej w Wisłoczku, Wisłoczek 8, 

podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie na Szkołę Filialną w Puławach, 

Puławy 25, podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie. 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. o sygn. akt: I OSK 3045/13 

stwierdza się, iż ,,przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu art.59 

ust.6 ustawy o systemie oświaty, a zatem stosowana procedura jego dokonania wynika z odpowiednio 

stosowanych art.59 ust 1 i 2 tej ustawy”. 

Powyższe orzeczenie zachowuje pełną aktualność na gruncie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949). 

Stosownie do treści art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 59 i 949) Burmistrz Gminy Rymanów, po przyjęciu  uchwały intencyjnej, na co najmniej  sześć 

miesięcy przed terminem przekształcenia, zawiadomił o zamiarze  przekształcenia poprzez zmianę 

siedziby Szkoły Filialnej w Wisłoczku  Podkarpackiego Kuratora Oświaty i rodziców uczniów. Wystąpił 

również do związków zawodowych o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie, uzyskując akceptację 

swoich działań w tym zakresie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/544/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rymanowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach z za-

kresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) jest zadaniem własnym gminy. Art. 90m ust. 2 tejże ustawy 
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mówi, że rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z 

niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna 

lub wystąpiło zdarzenie losowe. O stypendia szkolne mogą ubiegać się rodziny spełniające kryterium 

dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość osób korzystających z pomocy materialnej, jaką 

są stypendia i zasiłki szkolne to osoby, które pobierają różnego rodzaju świadczenia z pomocy 

społecznej. Tak, więc ośrodek pomocy społecznej jest najlepiej zorientowany w sytuacji życiowej i 

materialnej tych osób a dokumentacja, którą dysponuje może być wykorzystana przy rozpatrywaniu 

wniosków o stypendia i zasiłki szkolne. 

Przekazanie zadania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rymanowie ułatwi załatwianie 

spraw klientom ośrodka, przyczyni się do zachowania porządku i lepszej organizacji pracy a składane 

przez wnioskodawców dokumenty nie będą powielane. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/545/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Przedmiotem Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rymanów jest obszar obejmujący rynek w Rymanowie, oznaczony na rysunku Studium symbolem ZP. 

Zmiana Studium ma umożliwić realizacje zadania "Rewitalizacja rymanowskiego rynku" (możliwość 

odbudowy dawnej pierzei) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna. i społeczna, Działanie 6.3. 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.  

Ustalenia zmiany Studium będą dostosowane do podjętej uchwały NR LI/480/18 Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów", aby zapewnić zgodność zmiany miejscowego 

planu z ustaleniami studium. 
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Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/546/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Posada Górna/2014". 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVII/579/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014r. 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „POSADA 

GÓRNA/2014”.  

Obszar objęty planem obejmuje swym zasięgiem tereny zainwestowane wsi Posada Górna,  

w granicach obrębu geodezyjnego Posada Górna gmina Rymanów, o powierzchni około 110 ha. 

Funkcjonalnie plan obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, usługowo-produkcyjnej i 

składowej wsi Posada Górna. Stosunkowo niewielka część obszaru planu nie jest zainwestowana, są 

to tereny upraw rolnych, tereny zadrzewione, zakrzewione wzdłuż rzeki, cieki wodne. Zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz usługowa zlokalizowana jest w dolinach wzdłuż 

głównych dróg tworząc stosunkowo zwartą strukturę wsi, nieliczne gospodarstwa oderwane są od 

ciągów zabudowy. Przez wieś przepływa rzeka Tabor wpadająca do Wisłoka. Zabudowa lokalizuje się 

po obu jej stronach.  

W wyniku realizacji ww. uchwały został opracowany projekt planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu i prognozą skutków finansowych uchwalenia 

planu miejscowego. Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem 

komunikacyjnym wsi, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe 

rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Postępowanie zgodne z planem przyczyni się do 

znaczącej poprawy stanu zagospodarowania poprzez uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie 

nowej zabudowy wraz z obsługą komunikacyjną, umożliwi również uwzględnienie wniosków 

właścicieli gruntów o zmianę przeznaczenia ich na cele budowlane w terenach wyznaczonych w 

Studium, a co za tym idzie przeznaczenie części terenów rolniczych na funkcje zabudowy 

mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej, usług publicznych, usług oświaty, 

usług sportu i rekreacji, zabudowy produkcyjno-usługowej, jak również pod infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną. Celem równie ważnym sporządzenia planu jest dostosowanie zasad 

zagospodarowania terenów do aktualnych przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego jak 

i przepisów odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska. Procedura formalno-prawna 

sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/547/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stano-

wiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Ryma-

nów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek w sprawie sprzedaży działek nr 3115/1 o 

pow. 0,3874 ha, nr 3116/1 o pow. 0,3636 ha, nr 3135/1 o pow. 0,5180 ha, położonych w Rymanowie, 

stanowiących własność Gminy Rymanów. Wniosek z prośbą o sprzedaż przedmiotowych działek złożył 

inwestor, który planuje zrealizować inwestycje mieszkaniowe na ww. terenie.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Osiedla nr 1 w Rymanowie został przygotowany projekt 

uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: Gdzie leżą te działki? 

o Burmistrz odpowiedział, że działki te leżą przy ul. Kalwaria za cmentarzem po 

stronie wschodniej. 

Czesław Szajna – przewodniczący Osiedla nr 1 w Rymanowie, wyraził w dyskusji zdanie 

popierające decyzję sprzedaży ww. działek i ich zagospodarowanie. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/548/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez 

działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w Klimkówce. 
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Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek w sprawie ustanowienia służebności 

drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Klimkówce, 

oznaczonej, jako działka nr 4310 stanowiąca w terenie rów melioracyjny, na rzecz każdoczesnego 

właściciela nieruchomości położnej w Klimkówce oznaczonej, jako działka nr 4315/5 będąca 

własnością wnioskodawców. Uzasadnieniem wniosku jest brak dostępu do drogi publicznej z działek 

wnioskodawców.  

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwał: 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki: 

 Pytanie: Czy potrzebne jest pobieranie wynagrodzenia za ustanowienie służebności? 

o Odpowiedziała Pani Bożena Zajdel – radca prawny informując, że zgodnie 

ustawą Kodeks Cywilny co do zasady jest możliwość ustanowienia na cudzym 

gruncie służebności przechodu i przejazdu za wynagrodzeniem.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/549/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieru-

chomości niezabudowanych, położonych we Wróbliku Królewskim.  

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

W wyniku modernizacji ewidencji gruntów wsi Wróblik Królewski okazało się, że część drogi gminnej 

oznaczonej, jako działka nr 679 (ul. Źródlana) w końcowym odcinku drogi przebiega inaczej jak w 

terenie. Odcinek drogi łączący most na rzece Morwawa oraz drogę gminą przebiega przez 

nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 681/3 położoną we Wróbliku 

Królewskim, która stanowi własność osoby prywatnej.  

Właściciel przedmiotowej działki wyraził zgodę na wykup przez Gminę działki nr 681/3 o pow. 0,0209 

ha pod warunkiem wykupienia działki 681/2 o pow. 0,0087 ha, która przylega do działki gminnej nr 

679. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/550/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieru-

chomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów.  

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Właściciel działki nr 2786/17 o pow. 0,0896 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, wystąpił 

z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Rymanów ww. nieruchomości. Przedmiotowa 

nieruchomość stanowi w terenie drogę dojazdową do nowo wydzielonych działek budowlanych 

stanowiących własność osób prywatnych. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/551/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14) w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko zamiarom zmiany 

lokalizacji Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego w Krośnie – 

Podstacja w Rymanowie z Rymanowa do Iwonicza. 

 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

W związku z zamiarami zmiany lokalizacji Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Rymanowie i 

zamiarem przeniesienia do Iwonicza - Rada Miejska w Rymanowie na podstawie statutu Gminy 

Rymanów wyraża swój sprzeciw w formie uchwały.  

Zmiana lokalizacji z całą pewnością pogorszy jakość usług medycznych i znacząco wydłuży czas 

dojazdu karetki do miejscowości Gminy Rymanów. Dodatkowo na terenie miejscowości Rymanów-

Zdrój znajdują się szpitale uzdrowiskowe, których pacjenci często wymagają pomocy specjalistycznej 

oraz w sezonie letnim przebywa duża liczba turystów. 
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Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/552/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

ad.11 porządku - Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Andrzej Biel - radny z Rymanowa: 

 Wniosek o pomalowanie i zabezpieczenie antykorozyjne kładki na Taborze  

w Rymanowie łączącej ul. Podgórze z ul. Dworską. 

o Wniosek zostanie zrealizowany. 

 

Krzysztof Guzylak - radny z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o uzupełnienie poboczy przy drodze wojewódzkiej DW887 we Wróbliku 

Szlacheckim ul. Kolejowa w okolicy stacji PKP - "na łukach drogi". 

o Wniosek zostanie przekazany do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki: 

 Pytanie: Na jakiem etapie są starania o przywrócenie stanu prawnego drogi gminnej  

w Klimkówce? 

o Sprawa polegająca na przywróceniu stanu prawnego drogi gminnej  

w Klimkówce jest w trakcie realizacji przez uprawnionego geodetę. 

Szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na następnej sesji. 

 

Tomasz Rajnik - radny z Posady Górnej: 

 Wniosek o przycięcie lub wycięcie wierzb przy drodze wojewódzkiej DW887  

w Posadzie Górnej ul. 3 Maja około 100 m za szkołą po przeciwnej stronie rzeki 

Tabor. 

o Wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z kompetencją. 

 Wniosek o przycięcie gałęzi wierzb zasłaniających lampy oświetlenia ulicznego przy 

DW887 na granicy Posady Górnej i Rymanowa-Zdroju. 

o Jw. 

 Wniosek o wyczyszczenie kratki burzowej zamontowanej w poprzek drogi gminnej  
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w Posadzie Górnej ul. 3 Maja (droga w prawo około 100 m powyżej szkoły). 

o Jw. 

 

Andrzej Pitrus - radny z Królika Polskiego: 

 Wniosek o poinformowanie osób zainteresowanych projektem parasolowym OZE  

o rozstrzygnięciu przetargu. 

o Firma zajmująca się analizą złożonych ofert na projekt OZE jest w końcowej 

fazie oceny projektów. Na dzień 30 lipca 2018 r. zwołane jest spotkanie 

przedstawicieli Gmin biorących udział w projekcie oraz firmy obsługującej, na 

którym podjęte zostaną decyzję o dalszym losie. O podjętych decyzjach 

zainteresowani zostaną poinformowani pod koniec lipca br. na zwołanym w 

tym celu spotkaniu.. 

 

Czesław Szajna - Przewodniczący Osiedla nr 1 w Rymanowie: 

 Pytanie: Kto jest właścicielem zbiorników na Kalwarii w Rymanowie? Wniosek  

o zagospodarowanie tego terenu. 

o Zbiorniki są własnością MPGK w Krośnie. Nie są znane plany właściciela  

zagospodarowania tego terenu. Szczegółowa odpowiedź zostanie udzielona na 

następnej sesji.  

 

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej: 

 Wniosek o zwrócenie uwagi o dokładniejsze wykaszanie poboczy dróg wojewódzkich 

oraz przycinanie gałęzi zwisających na te drogi przez zarządcę. 

o Wniosek zostanie rozpoznany i przekazany zgodnie z kompetencją.  

 

 

Burmistrz poinformował, że wnioski zgłoszone przez radnych na posiedzeniu Komisji Rady 

Miejskiej w Rymanowie w dniu 24 lipca 2018 r. zostały przekazane do realizacji.  

 

ad.12 porządku - Zamknięcie sesji. 

 

 O godzinie 10:50 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady LVIII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował:  

( G. Sołtysik) 

Krystyna Przybyła-Ostap  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

Podpisy znajdują się w wersji papierowej protokołu 


