
                                                     P r o t o k ó ł  Nr LIII / 14 
 
       sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
       16 maja 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
        w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  
 LIII sesję otworzył o godzinie 9 05  i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

− Radni według listy obecności. 
− Grażyna Skolarczyk   - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego, 
− Wojciech Farbaniec   - Burmistrz Gminy Rymanów, 
− Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Marek Penar    - Sekretarz Gminy, 
− Bernarda Łożańska   - Skarbnik Gminy, 
− Jan Rajchel    - dyrektor SPG ZOZ Rymanów, 
− Krzysztof Łopuszański  - komendant Komisariatu Policji , 
− Grzegorz Sołtysik   - komendant Straży Miejskiej, 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów, 
− Sołtysi i przewodniczący zarzadów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecnych było 15 radnych. 
 

2. Pzredstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
otrzymanego porządku obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porzadku obrad w punkcie 11 i 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomosci stanowiącej 
własność Gminy Rymanów położonej w Posadzie Górnej. 
 
 Innych wniosków  nie było. 
 
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 
sesji został przyjęty jednogłośnie. / 15 radnych za /. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

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

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

7. Interpelacje – wnioski i zapytania. 
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
− dyskusja nad sprawozdaniem, 
− rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z 
wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok, 

− zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o 
przedłożonym przez Burmistrza Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za 2013 rok, 

− zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za 2013 
rok, 

− zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok, 

− zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy 
absolutorium, 

− rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Rymanów za 2013 rok. 

 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów – na podstawie informacji 

Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w 
Rymanowie. 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rymanów za 2013 rok. 
 

11. Podejmowanie uchwał w sprawie : 
 
 1/ udzielenia pomocy finansowej dla miasta Krosna na realizację zadania 
publicznego, 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Brzozów, 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
 4/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego 
/ in blanco /, 
 5/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 
oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez ZGK Rymanów, 
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 6/ zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie Zdroju 
obręb Deszno, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Rymanów, położonych w Głębokiem, 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 
 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w Posadzie 
Górnej, 
 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działki położonej w Rymanowie, 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów udziału w działce położonej w Klimkówce, 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomosci położonych w miejscowości Rymanów Zdrój obręb Deszno, 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
drogowej na działce nr 1302/8 stanowiącej własnośc Gminy Rymanów położonej w Króliku 
Polskim, 
 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Króliku 
Wołoskim na rzecz Nadleśnictwa Dukla. 
 

12. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie sesji. 

 
 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad LIII sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LII sesji z dnia 28 marca 2014 
roku. 
Za przyjęciem glosowało 15 radnych. 
 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 
 Przewodniczący Rady  Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił 
informację o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 28 marca 2014 
roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 
wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 
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 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań na 
LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 marca 2014 roku przedstawił 
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za 
okres od 29 marca 2014 roku do 16 maja 2014 roku wraz z informacją z zakresu zamówień 
publicznych realizowanych od dnia 26.03. 2014 roku do 14. 05. 2014 roku. 
Sprawozdanie i informacja załączniki do protokołu. 
 

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

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na LII sesji, która odbyła się w dniu 28 marca 2014 roku  oraz o wydanych 
zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 26 marca 2014 roku do 15 maja 2014 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 
Radni nie zgłosili interpelacji. 
 
 Wnioski i zapytania : 
 

1. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa  - wnioskuje o wykonanie remontu 
chodnika i wykonania odwodnienia drogi ul. Mitkowskiego oraz o odwodnienie 
odcinka chodnika przy posesji p. Mików, Oberca, Sołtysika. 

 
2. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej -  wnioskuje  o zamontowanie tabliczek 

informacyjnych z numerami posesji przy drodze głównej aby ułatwić dojazd do 
posesji oddalonych w przypadkach np. dojazdu karetki pogotowia do wzywających 
pomocy. 

 
3. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki -  wnioskuje o wykonanie udrożnienia 

rówów przy drogach z uwagi, że podczas obfitych opadów jakie miały ostatnio 
miejsce woda z rowów rozlewa się na drogi i posesje . 

 
4. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju – wnioskuje o dokonanie przeglądu 

drzew w parku w Rymanowie Zdroju a także na ul. Kasztanowej i obcięcia suchych 
gałęzi, które zagrażają przechodniom. Przy ul. Kasztanowej należałoby też 
zabezpieczyć klamrą lub obciąć pochyloną odnogę kasztanowca , która 
niebezpiecznie zwisa nad drogą i stwarza zagrożenie dla przechodniów i parkujacych 
samochodów. 

 
5. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna wnioskuje o wystąpienie do zarządcy 

koryta rzeki o wykaszanie traw na jej brzegach wzdłuż ul. Nadbrzeżnej. Może 
poprzez takie działanie unikniemy zaśmiecania pobocza rzeki. 
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6. Adam Szajna – sołtys sołectwa Milcza wnioskuje  o wykonanie rozdzielenia rowów 
na ul. Lesnej w Milczy przez co unikniemy zalewania posesji oraz o spowodowanie 
obcięcia zwisających gałęzi nad drogą powiatową w Zmysłówce. 

 
7. Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki – wnioskuje o spowodowanie oczyszczenia 

rowów przy drodze powiatowej naprzeciw sklepu i mleczarni w Bziance. 
 

8. Jan Dudzik – sołtys Sołectwa Bałucianka wnioskuje o wykonanie zabezpieczenia 
obsuniętego przyczółka mostku koło posesji p. Zarzyckiego. 

 
    8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Rymanów za 2013 rok i 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 
 Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy Rymanów omówiła sprawozdanie 
finansowe Gminy Rymanów za 2013 rok. 
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok omówił Wojciech 
Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. 
Omawiając sprawozdanie Burmistrz Gminy nawiązał do przyjętej Uchwały Rady Miejskiej 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2013 
rok.Dochody budżetowe gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 
budżetowego wyniosły  46.987.383,30 zł i wzrosły do planu pierwotnego o 7,97 % . 
Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 47.253.809,42 zł , co stanowiło 100,57 % 
planowanych dochodów. 
Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy były : subwencje, dotacje, udziały w 
podatkach od osób fizycznych i prawnych, dochody własne i inne środki. Subwencje w 
strukturze dochodów stanowiły 46 %, dotacje 19 %, udziały w podatkach od osób 
fizycznych i prawnych 11 %, dochody własne i inne środki 24 %. 
Uchwalony budżet na 2013 rok po stronie wydatków wynosił 41.021.511,00 zł. Po 
uwzględnieniu zmian na przestrzeni omawianego okresu , plan wydatków wzrósł do kwoty 
46.695.829,79 zł tj. o 13,83 %. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 
43.362.285,46 zł, co stanowiło 101,19 % planowanych wydatków. 
W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 
3.236.489,51 zł. 
Na dzień 31.12.2013 roku deficyt wyniósł 3.891.523,96 zł, przy planowanym deficycie 
291.553,51 zł. 
Wartość majątku ujęta w ewidencji Urzędu Gminy Rymanów na dzień 31.12. 2013 roku 
wynosi 113.009.513,04 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do 2012 roku o 3.527.419,54 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali :  
 

1. Sołtys wsi Milcza Adam Szajna – podziękowal Burmistrzowi Gminy za wszystkie 
wykonane prace na rzecz sołectwa Milcza w 2013 roku. Efekty prac przy dużych 
nakładach finansowych widoczne , co cieszy wszystkich mieszkańców. 
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2. Radny Henryk Smolik – oceniając wykonanie budżetu zwrócił uwagę na jego 
wydatki. Realizacja wydatków  majątkowych w wysokości 4.433.269 zł w 
porównaniu do 2012 roku uległa zmniejszeniu o 10,2% . Niemniej gro zadań jest 
realizowanych dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych . Na zadania 
które Gmina Rymanów realizowała w roku sprawozdawczym pozyskano 1.188.376 
zł , a na jedno zakończone zadanie zwrot środków finansowych w wysokości 
161.147 zł planowany jest w 2014 roku. Ponadto Gmina złożyła wnioski o 
dofiansowanie w 2013 roku 5 zadań planowanych do realizacji w latach 2014 – 2015 
na ogólną kwotę 5.815.670 zł + 44.815,50 EUR ( projekt parasolowy) na zadanie ,, 
Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku 
Truskawiec''. Duże wydatki to dział oświata i wychowanie . Wydatkowana kwota to 
20.891.494 złote. Gmina ma bardzo dobre warunki lokalowe szkół  w których 
prowadzony jest dobrze zarządzany i zorganizowany system nauczania .W 2013 roku 
została rozpoczęta bardzo długo oczekiwana inwestycja pn. ,, budowa budynku 
Urzędu Gminy ''. Za podjęcie tego trudnego zadania dziękuję Burmistrzowi Gminy. 

Oprócz zadań budżetowch Burmistrz Gminy zaangażował się w realizację innych bardzo 
ważnych zadań dla Gminy jak np : wybudowany nowy most w Rymanowie Zdroju , 
poczynione starania o rozpoczęcie budowy mostu w Pastwiskach i wykonanie wielu zadań 
dla poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. 
Ponadto dobrze układa się współpraca Burmistrza Gminy  z zarządami zakładów pracy 
naszej Gminy . Za to wszystko i za inne zadania wykazane w rocznym sprawozdaniu 
dziękuję Burmistrzowi Gminy. 
 

3. Radny Pitrus Andrzej – rozpatrywane sprawozdanie z wykonania budżetu gminy jest 
dowodem na to, że jest ona dobrze zarządzana., co świadczy o dobrej współpracy na 
linii Burmistrz Gminy – Rada Miejska. 

 
4. Radny Bruk Bronisław – podziękował Burmistrzowi Gminy za jego wysiłk włożony 

w bardzo ważne zadanie jakim jest czynienie starań o rozpoczęcie budowy nowego 
mostu w Pastwiskach . To dzięki zangażowaniu jego i wielu innych władz 
samorządowych ościennych gmin , powiatów i parlamentarzystów jest duża nadzieja 
na rozpoczęcie tej inwestycji. Cieszy również wybudowane boisko w Puławach, 
które służyć będzie nie tylko mieszkańcom Puław i Wisłoczka ale również i 
przyjezdnym , którzy korzystają z wypoczynku w tym rejonie. 

 
5. Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk wyraziła stanowisko z 

jakim spotyka się podczas spotkań z radnymi i mieszkańcami innych gmin. ,, W 
rymanowskiej gminie widać jej rozwój i budzimy przez to ich zazdrość ''. Tak 
trzymać dalej przez kolejne następne lata. 

 
6. Radny Adam Stanisław – przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia 

stwierdził, że komisje Rady dokonały analizy opracowanego w sposób bardzo 
szczegółowy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok, z 
którego wynika, że gospodarka środkami była prowadzona w sposób racjonalny i 
bezpieczny . Widać dobre i mądre zarządzanie Burmistrza Gminy Rymanów 
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7. Radny Tomków Mieczysław – budżet omawianego roku w porównaniu do  budżetu 
roku 2012 był budżetem w którym dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży gruntów 
i ze sprzedaży mieszkań i lokali zostały wykonane w 1195,54 % sprzedaż gruntów i 
2768,95 % sprzedaż mieszkań i lokali . Społeczeństwo zrozumiało , że poprzez 
sprzedaż trzeba pozbywać się zbędnych gminie nieruchomości rolnych i mieszkań. 
Jeśli tak dalej będziemy postępować to spłacimy szybciej zaciągnięte kredyty i gmina 
poprzez  takie działania zapewni sobie dalszy rozwój. 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Michał Chentosz przedstawił 
wypracowane stanowisko w sprawie sprawozdań finansowych przedłożonych przez 
Burmistrza Gminy za 2013 rok. 
Po ich rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia bieżącego roku Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że wykazane kwoty w sprawozdaniu finansowym / bilans z wykonania budżetu 
/ są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu na koniec 2013 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2013 rok wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 15 głosach 
za. 
Uchwała Nr LIII / 536 / 14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Gminy zapoznał z Uchwałą Nr IX / 2 / 2014 z dnia 20 marca 2014 r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : sprawozdania 
Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2013 rok. 
Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2013 rok. 
/ Uchwała – załącznik do protokołu /. 
 
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Rymanów za 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Chentosz. 
Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania zwróciła uwagę na : 

− całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku 2013  w odniesieniu do 
pierwotnej uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXIII / 337 / 12  

 Rady Miejskiej w Rymanowie , 
− prawidłowość wykonania budżetu za 2013 rok z uwzględnieniem realizacji 

dochodów i wydatków, 
− wypracowane stanowisko podjęte w formie Uchwały składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, 

− analizę stanu mienia komunalnego Gminy Rymanów za 2013 rok. 
 
 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Rymanowie postanowiła pozytywnie  zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Rymanów za 
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2013 rok. Uznanie realizacji budżetu za właściwe i efektywne pozwala Komisji Rewizyjnej 
wysunąć wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za wykonanie 
budżetu w 2013 roku. 
Burmistrz Gminy Rymanów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował 
się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – zapoznał z treścią Uchwały Nr IX / 1 / 
2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania wniosku komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2013 rok. 
Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2013 rok. 
/ Uchwała – załącznik do protokołu /. 
 
 Dyskusji i zapytań nad całością przedstawionych materiałów nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – przedstawił projekt Uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2013 rok, który w głosowaniu 
jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 537 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Po podjęciu uchwały Burmistrz Gminy podziękował za udzielenie absolutorium. 
 
  Przerwa w obradach sesji do godziny 11 30 . 
 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów – na podstawie informacji 
Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i komendanta Straży Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
 Podkomisarz Krzysztof Łopuszański – Komendant Komisariatu Policji w 
Rymanowie przedstawił informację o stanie zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w 
rejonie działania Komisariatu Policji w Rymanowie w 2013 roku z uwzględnieniem 
zagrożeń obejmujących swoim działaniem teren Gminy Rymanów. 
W 2013 roku w skali całego Komisariatu odnotowano spadek ilości przestępstw. W roku 
2013 miały również zdarzenia, które bulwersowały społeczność lokalną z uwagi na 
tragiczne skutki tych czynów To sprawa rozboju na mieszkańcu Rymanowa i pobicia go ze 
skutkiem śmiertelnym. Sprawcy tych czynów zostali szybko ustaleni i tymczasowo 
aresztowani a w chwili obecnej zapadły w tej sprawie przed Sądem Okręgowym w Krośnie 
wyroki skazujące. 
Współpraca Komisariatu Policji ze Strażą Miejską , Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej , Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Burmistrzem 
Gminy Rymanów w okresie sprawozdawczym przyczyniła się do poprawy rzeczywistego 
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie 
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uzdrowiskowej Gminy Rymanów. 
Informacja – załącznik do protokołu. 
 
Pan Grzegorz Sołtysik – Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie przedstawił informację 
z działalności w roku 2013 i za I kwartał roku 2014. 
Straż Miejska w ramach służb potrolowych podejmowała interwencje na zgłoszenia 
mieszkańców oraz reagowała na wszelkiego rodzaju naruszenia ładu i porządku 
publicznego, a w szczególności na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu 
drogowym, psów biegających luzem oraz łamiących zakazy spożywania alkoholu w 
miejscach objętych zakazem. Ponadto podejmowła współpracę z Zakładem Gospodarki 
Komunalnej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
Strażą Leśną , Powiatowym Inspektoratem Weterynarii , Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania 
przemocy. W roku 2013 spadła liczba rejestrowanych wykroczeń w stosunku do roku 2012. 
Natomiast znacznie więcej było zgłoszeń o bezpańskich psach i biegających bez opieki 
właściciela. 
Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 
 
W dyskusji wskazano na potrzebę uczestniczenia w organizowanych zebraniach wiejskich i 
osiedlowych policjantów dzielnicowych oraz prowadzenia kontroli pomiaru szybkości 
pojazdów  w centrum Rymanowa Zdroju , zwłaszcza na odcinku od basenu do 
Kasztanowego Dworu. 
 
Rada Miejska w Rymanowie informacje o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów 
Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej przyjęła do wiadomości. 
 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rymanów za 2013 rok. 
 
 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie Pani Danuta Penar 
przedstawiła Radzie Miejskiej ocenę zasobów społecznych w Gminie Rymanów za 2013 
rok. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy sporządzenie takiej oceny, która jest podstawą do planowania 
budżetu na rok następny. Ocena ma służyć podnoszeniu jakości usług, dostosowaniu oferty 
usług do zmieniających się potrzeb osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców gminy a także profesjonalizacji pracy 
socjalnej i monitorowaniu funkcjonowania jednostki. 
 
Ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Rymanów za 2013 rok – Rada Miejska 
przyjęła do wiadomości. 
 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 
rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 8 maja 2014 roku Komisje Rady i 
uzyskały pozytywne opinie. 
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 1/ udzielenia pomocy fiannsowej dla miasta Krosna na realizację zadania 
publicznego. 
 
 Z treścią projketu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : komendant Miejski PSP w Krośnie zwrócił się do Burmistrza Gminy 
Rymanów o zaplanowanie w budżecie gminy kwoty 12.000 zł na dofinansowanie zadania 
pn. ,, Zakup samochodu osobowo – terenowego typu pick-up dla Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Krośnie''. Szacunkowa wartośc pojazdu to kwota ok. 150 tys. zł. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Pzrewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udzial 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnch, 1 głos przeciwny. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 538 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Brzozów. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : Gmina Brzozów zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki 
przedszkolnej dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Rymanów uczęszczającego do 
Przedszkola Samorządowego w Brzozowie w okresie od stycznia do 30 czerwca 2014 roku. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 539 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 540 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego  
( in blanco ). 
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          Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : w celu wykorzystania przyznanej pomocy na zadanie pn.,, Remont i 
modernizacja sali w budynku Domu Ludowego w Króliku Polskim i promocja obszaru 
objętego LSR ,, do podpisania umów potrzebna jest zgoda Rady Miejskiej na udzielenie 
zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco ) . Projekt realizowany będzie w 
ramach działania 413,, Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013  
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 541 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 5/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z 
ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprawadzeniu ścieków taryfę 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz opłaty 
abonamentowej zatwierdza rada gminy na wniosek przedsiębiorstwa wodno – 
kanalizacyjnego . Dyrektor ZGK w Rymanowie przedłożył burmistrzowi gminy wniosek o 
ich zatwierdzenie. Załącznikiem do uchwały są taryfy oraz stawki opłat dotyczące 
zaopatrzenia w wodę i taryfy dotyczące odprowadzania ścieków wraz ze stawkami opłat 
Ceny i stawki opłat określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia 
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Rymanów. 
 
W dyskusji radny Tomków zwrócił uwagę na sposób konstrukcji opracowywanej taryfy w 
naliczaniu zróżnicowanej opłaty abonamentowej w zależnosci od wielkości licznika 
pomiarowego .Z przedłożonej do uchwalenia taryfy wynika, że mieszkańcy bloków nie 
płacą opłaty abonamentowej za podliczniki tylko za 1 licznik główny. 
 
Po  przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 3 głosy wstrzymujące . 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 542 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
 Uzasadnienie : park w Rymanowie Zdroju na podstawie Uchwały Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Rymanów Nr V / 19 / 88 otrzymał nazwę ,, Park imienia Obrońców 
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Westerplattte ''. W związku z wybudowaniem w w/w parku pomnika Jana Pawła II oraz w 
związku z Jego Kanonizacją zmienia się nazwę parku na ,, Park imienia Świętego Jana 
Pawła II ''. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 5 głosów 
wstrzymujących.  
 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, połozonej w Rymanowie 
Zdroju obręb Deszno. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek właściciela działki sąsiadującej z działką wykazaną do sprzedaży 
i po otrzymaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego przedkładam projekt uchwały. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił , ze w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 544 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Głębokiem. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : do sprzedaży zostały przygotowane nieruchomości stanowiące własność 
Gminy Rymanów położone w Głębokiem. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.  
 
 Dyskusji i zapytan nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 545 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Posadzie Górnej. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : właściciel działki nr 1703/2 położonej w Posadzie Górnej zaużytkował 
działke gminną nr 59/10 sąsiadującą z jego posesją . Na części w/w działki posadowiony  
został budynek mieszkalny . Właściciel budynku zwrócił się z prośbą o jej zakup.  Sprzedaż 
nastąpi w trybie bezprzetargowym. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 546 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w 
Posadzie Górnej. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :  dotyczy zakupu na rzecz Gminy Rymanów działek nr 868/4 o pow.0,0214 
ha i nr 868/6 o pow.0,0189 ha zabudowanych drogą gminną położonych w Posadzie Górnej.  
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 547 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działki położonej w 
Rymanowie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : działka nr 3233/2 położona w Rymanowie została zabudowana 
przepompownią ścieków. Właściciel wystapił z wnioskiem o wykup działki na rzecz Gminy 
Rymanów. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 548 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów udziału w działce położonej w Klimkówce.  
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  
 
Uzasadnienie : współwłaściciele drogi dojazdowej wystąpili z wnioskiem o przejęcie ich 
udziałów w drodze na rzecz Gminy Rymanów. Udział 6/27 części figurujący na nieżyjącą 
osobę bez spadkobierców zostanie uregulowany sądownie. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udzial 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 549 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 15/ udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w miejscowości Rymanów Zdrój obręb Deszno. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 
 
Uzasadnienie : dotyczy zamiany działki nr 1114/10 o pow.0,04 ha stanowiącej własność 
Gminy Rymanów na działkę nr 1127/1 o pow. 0,04 ha stanowiącej własność osoby fizycznej 
położonej w Desznie. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 550 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
drogowej na działce nr 1302/8 stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Króliku Polskim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : dotyczy udzielenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności dojazdu 
działką nr 1302/8 będącą własnością Gminy Rymanów na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działek nr 1302/4, 1301/3 położonych w Króliku Polskim. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 551 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 
drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Króliku 
Wołoskim na rzecz Nadleśnictwa Dukla. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : dotyczy udzielenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności drogowej  
na rzecz Nadleśnictwa Dukla działką nr 20 będącą własnością Gminy Rymanów położoną w 
Króliku Wołoskim pod zrywkę drewna na skład Królik Polski – Cerkiew z lasów 
Nadleśnictwa Dukla dwoma szlakami szerokości 6 metrów.  
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Pzrewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LIII / 552 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnisoki i zapytania. 
 
Odpowiedzi na interpelacje nie było. 
 
Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 
> potrzeba wykonania remontu chodnika i odwodnienia  drogi ul. Mitkowskiego została już 
rozpoznana przez służby gminne i musi poczekać w kolejce do wykonania . Odnośnie 
odwodnienia odcinka chodnika koło posesji Mika i inni zorganizowane zostanie spotkanie , 
> wniosek radnego Rajnika słuszny, zastanowimy się w jaki sposób wykonać zamontowanie 
tabliczek informacyjnych, 
> wniosek o oczyszczenie rowów w Klimkówce przekażę do zarządców dróg , 
> dokonamy przeglądu drzew w Rymanowie Zdroju , wskazana odnoga kasztanowca 
zagrażająca bezpieczeństwu zostanie usunięta w odpowiednim do tego czasie, 
> wystąpię do  zarządcy rzeki o wykonanie wykoszenia traw na jej brzegu wzdłuż ul. 
Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej, 
> zwrócę się do służb drogowych o dokonanie obcięcia zwisających gałęzi na wskazanym 
odcinku drogi powiatowej w Zmysłówce w kierunku Rymanowa , a o wykonanie 
rozdzielenia rowów w Milczy i oczyszczenia rowów w Bziance naprzeciw sklepu i 
mleczarni wystąpię do zarządcy drogi, 
> wniosek sołtysa sołectwa Bałucianka rozeznamy w terenie i wówczas podejmiemy 
decyzję odnośnie jego realizacji. 
 

12. Zamknięcie sesji. 
 
 Przed zakończeniem obrad sesji Przewodniczący Rady odczytał zaproszenie na 
organizowane uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego 2014 w Rzeszowie w dniu 24 
maja 2014 roku pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego. 
 
 Prowadzący obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, żę porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej 
został zrealizowany w całości. 
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Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 13 10  zamknął 
obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


