
            P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII / 13 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   26 kwietnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XXXVIII sesję otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził jej obrady Przewodniczący 
Rady Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Marek Penar - Sekretarz Gminy. 
− Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 
− Bożena Zajdel - Radca Prawny. 
− Jan Rajchel - dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
− Krzysztof Łopuszański - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 
− Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 
− Jan Kilar - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się  z zapytaniem czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 12 i 
zaproponował : 

− zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rymanów , 

− rozpatrzenie i uchwalenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej.  

W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmian w porządku obrad 
sesji został przyjęty jednogłośnie. / za 15 radnych /. 
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 Porządek obrad przedstawiał się następująco :  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XXXVII 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. 
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie . 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów za 2012 rok : 

 - Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 
 - Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie. 

10. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rymanowie o 
stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów za 2012 rok. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Rymanów za rok 2012. 
12. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 1/ zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 
Sanoka , 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 3/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów z 2013 roku '', 
 4/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie 
Rymanów'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Działania 7.1.,,Poddziałania 7.1.1/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
 5/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i 
wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, 
 6/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów, 
 7/ zasad i trybu udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych 
prowadzonych przez gminę Rymanów oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku 
realizacji tych zadań, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 
działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie Górnej, 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w 
Ladzinie, 
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 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Rymanów działek położonych w Sieniawie, 
 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju i Desznie, 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie Zdroju, 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 
zastosowaniu bonifikaty, 
 14/ wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej. 
 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
16. Zamknięcie sesji. 

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

3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXXVIII/ 13 z dnia 22 marca 
2013 roku. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 

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

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o 
uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 22 marca do 24 kwietnia 2013 
roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 
wniosków z poprzedniej sesji. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków na XXXVII sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwal podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej 
wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację o zarządzeniach 
Burmistrza Gminy Rymanów wydanych w okresie od 21 marca do 25 kwietnia 2013 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 



− 4  - 
 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie z działalności 
pomiędzy sesjami wraz z informacją  z postępowań z zakresu zamówień publicznych  za 
okres od 21.03.2013 roku do dnia 25.04.2013 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych. 
 

1. Radny Bronisław Bruk z Puław – zgłosił interpelację dotyczącą  drogi powiatowej 
Puławy – Wernejówka  gdzie rzeka Wisłok w niektórych miejscach podmywa drogę i 
powstają usuwiska . Podobna sytuacja występuje w Wisłoczku poniżej bazy 
studenckiej gdzie rzeka Wisłoczek również podmywa pobocza drogi powiatowej. 

 
2. Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy  zgłosił interpelację dotyczącą złego stanu 

nawierzchni drogi wojewódzkiej w miejscowości Sieniawa ul. Rymanowska  i Długa 
/ od skrzyżowania do zapory / powodującej zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego. 

 
8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2012 rok. 
 
 Pan Jan Rajchel – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rymanowie przedstawił wyżej wymienione sprawozdanie za 2012 rok. 
Celem SPG ZOZ w Rymanowie jest prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej 
na rzecz mieszkańców gminy Rymanów. Zadania w tym zakresie są obszerne gdyż dotyczą 
ponad 14.200 pacjentów w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tym dzieci, kobiet, 
osób starszych, niepełnosprawnych, cierpiących na różnego rodzaju choroby. Prowadzona 
działalność musi sprostać oczekiwaniom pacjentów, dlatego potrzebne jest ciągłe 
doskonalenie posiadanego potencjału zarówno osobowego jak i sprzętowo – 
organizacyjnego, co przy warunkach i wysokości finansowania świadczeń jest sprawą 
trudną do realizacji. 
W okresie sprawozdawczym w strukturach SPG ZOZ nastąpiły istotne zmiany 
organizacyjne. Sześciu lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej  zrezygnowało z 
dotychczasowej  etatowej formy zatrudnienia w SPG ZOZ-ie i założyło spółkę oraz 
niepubliczny ZOZ . Od 1 lutego 2012 roku wykonują zdrowotne świadczenia dla pacjentów 
jako podwykonawcy SPG ZOZ w Rymanowie na podstawie zawartej umowy. 
Od 1 lipca 2012 roku utworzone zostały nowe Poradnie : Poradnia Urologiczna  i Poradnia 
Otolaryngologiczna. Podniesiono standard i wystrój pomieszczeń pracowni diagnostyki 
laboratoryjnej. Dokupiono sprzęt medyczny podnosząc standard usług w zakresie 
rehabilitacji , stomatologii i otolaryngologii. 
W okresie roku sprawozdawczego lekarze rodzinni przyjęli 63.918 pacjentów i wykonali 
690 wizyt domowych u pacjentów obłożnie chorych. Pielęgniarki środowiskowo – rodzinne  
wykonały 3.761świadczeń diagnostycznych, 450 świadczeń pielęgnacyjnych, 4.629 
świadczeń leczniczych i 1.616 świadczeń rehabilitacyjnych. Położne środowiskowo – 
rodzinne wykonały 6.173 świadczenia leczniczo – pielęgnacyjne oraz 232 wizyty 
patronażowe. 
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W zapytaniu radny Mieczysław Tomków skierował zapytanie o informację jak oceniane jest 
funkcjonowanie powstałej spółki lekarskiej w ramach niepublicznego ZOZ. 
Wybór spółki był trafny , pacjentów nie ubyło , lekarze pracują dobrze - dłużej i lepiej dla 
pacjentów korzystających z ich usług , to odpowiedź Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie. 
 
Sprawozdanie – stanowi załącznik do protokołu. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawione sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów za 2012 
rok : 

 - Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 
 - Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Podkomisarz Krzysztof Łopuszański – Komendant Komisariatu Policji w 
Rymanowie dokonał analizy stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w rejonie 
działania Komisariatu Policji w Rymanowie w 2012 roku z uwzględnieniem zagrożeń 
występujących w Zespole Dzielnicowych obejmującym swoim działaniem teren Gminy 
Rymanów. 
Oceniając rok 2012 należy podkreślić spadek ilości przestępstw w stosunku do roku 
poprzedniego. Na podkreślenie zasługują bardzo dobre wyniki wykrywalności w 
kategoriach przestępstw narkotykowych , rozbojach oraz przestępstwach drogowych. 
Sprawozdanie – stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie Grzegorz Sołtysik przedstawił 
sprawozdanie z działalności za 2012 rok. Powiedział, że spadła liczba rejestrowanych 
wykroczeń w stosunku do 2011 roku . Znacznie więcej za to było zgłoszeń o bezpańskich 
psach, jak również o psach biegających po terenach zamieszkałych , bez opieki właściciela. 
Zwiększa się przy tym liczba psów kwalifikowanych do wyłapania, jako podrzuconych z 
innych  gmin. 
Na dobrym poziomie realizowany jest obowiązek regularnego szczepienia psów przeciw 
wściekliźnie. Obowiązek ten jest bardzo ważny, zwłaszcza w sytuacji, gdy w sąsiednich 
gminach rejestrowane są zwierzęta, zarówno dzikie jak i hodowlane zarażone wścieklizna. 
Coraz mniej jest osób, które nie podpisały umów na wywóz odpadów stałych. Liczba 
domostw przyłączanych do sieci sanitarnej też się zwiększa, zważywszy na fakt, że 
proceduralnie jest to inwestycja wydłużona w czasie. 
 
Sprawozdania – stanowią załącznik do protokołu sesji. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawione sprawozdania przyjęła do wiadomości. 
 

10. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rymanowie 
o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów za rok 2012. 

 
 Jan Kilar – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił wyżej 
wymieniona informację. 
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Na terenie Gminy Rymanów funkcjonuje 18 jednostek OSP, w tym 2 jednostki włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego – OSP Rymanów i Rymanów – Posada Dolna. 
Jednostki posiadają własne strażnice z blokami garażowymi. 
Na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku miało miejsce 136 zdarzeń, w tym 55 pożarów i 
76 zagrożeń miejscowych oraz 5 fałszywych alarmów. 
 
W dyskusji uczestnicy sesji poruszyli problem podpalania traw w naszej gminie. Pytano, 
czy nie ma możliwości karania właścicieli niekoszących łąk. Za powstałe takie pożary winni 
odpowiadać właściciele działek. 
Zdaniem dyskutantów sprawa ta winna zostać uregulowana ustawą nakazującą raz w roku 
wykaszanie łąk. 
 
Informacja – stanowi załącznik do protokołu. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 
 
 11/ Informacja dotycząca Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla 
Gminy Rymanów. 
 
Informację przedstawiła Danuta Penar – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Organ wykonawczy gminy ma obowiązek przygotowania i przedstawienia radzie gminy 
corocznej oceny zasobów pomocy społecznej do dnia 30 kwietnia każdego roku. Ocena ta 
jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Sporządza się ją w oparciu o analizę 
lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej . Obejmuje osoby i rodziny korzystające z 
pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.   
Ocena zasobów pomocy społecznej 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. 
 
Informacja -  stanowi załącznik do protokołu. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 
 
      Przerwa w obradach sesji do godziny 11 20 
 
Salę obrad opuścił radny Bruk Bronisław. Stan 14 radnych. 
 

12. Podejmowanie uchwał w sprawie : 
 
 Przed przystąpieniem do prezentacji projektów uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że uzyskały one pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 
Publicznego.  
 
 1/ Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Z-ca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : Gmina Miasta Sanoka zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki 
przedszkolnej dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy za okres od 1.01.2013 do 
31.08.2013 roku w związku ze wzrostem kosztów opieki przedszkolnej .Jest to wzrost o 189 
zł w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 392 / 13 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Miasta Sanoka  została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w 
głosowaniu jawnym.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 393 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 
została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Na salę obrad powrócił radny Bruk Bronisław . Stan 15 radnych. 
 
 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 
2013 roku''. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt zmieniony został art. 
11 a , który zobowiązuje Radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 
marca , programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. W związku z powyższym, realizując ustawowy obowiązek przygotowany został 
taki program, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W opracowanym programie 
wskazano koordynatora i realizatorów poszczególnych zadań  oraz wysokość środków 
finansowych planowanych na ich realizację. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 394 / 13 w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2013 
roku została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów''. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Z-ca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : projekt systemowy ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' skierowany 
jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej 
niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 
uczestników poprzez upowszechnienie aktywnej integracji umożliwiającej osobom i 
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W latach 2013 – 2015 podobnie 
jak w latach 2008 – 2012 w ramach projektu realizowane będą szkolenia, poradnictwo 
psychologiczne, prawne i zawodowe a także pomoc w postaci asystenta rodziny. Nową 
formą wsparcia jest możliwość organizowania staży. 
Realizacja projektu nie wymaga wyasygnowania dodatkowych środków finansowych. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 395 / 13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1.,Poddziałania 7.1.1/ Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej / z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę  Rymanów. 
 
Z treścią projekty uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : zmiany w w/w uchwale dotyczą wysokości dodatku mieszkaniowego. 
Podyktowane są one koniecznością wprowadzenia oszczędności w związku ze 
zmniejszeniem wysokości środków w budżecie gminy przeznaczonych na sfinansowanie 
zadań oświatowych, a także dostosowaniem ich wysokości do wymiaru przyjętego przez 
sąsiednie gminy. Proponowane zmiany zostały uzgodnione przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli w dniu 5 kwietnia 2013 roku. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 396 / 13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w 
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szkołach prowadzonych przez  Gminę Rymanów została przyjęta przy 14 głosach za i 1 
wstrzymującym w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez gminę Rymanów. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : stosownie do przepisu art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ 
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek 
dodatków za wysługę lat, funkcyjnego i motywacyjnego oraz za warunki pracy a także 
szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. 
Warunki przyznawania oraz wysokość składników wynagrodzenia nauczycieli zawarte w 
projekcie uchwały odpowiadają wymogom określonym w Karcie Nauczyciela. Zostały 
także  uzgodnione przez właściwe organizacje związków zawodowych w dniu 5 kwietnia 
2013 roku. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 397 / 13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę 
Rymanów została przyjęta przy 12 głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących w 
głosowaniu jawnym.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Rymanów oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : przedmiotowa uchwała porządkuje zapisy podjętej uchwały w 1999 roku i 
dostosowuje je do obecnej organizacji szkół i istniejącej sieci szkolnej. Wykreśleniu uległy 
zapisy dotyczące nie istniejących obecnie stanowisk kierowniczych. Proponuje się także 
podniesienie pensum godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół liczących do 20 
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oddziałów. 
Projektowane zmiany zostały uzgodnione przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli 
w dniu 5 kwietnia 2013 roku. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 398 / 13 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Rymanów oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań została przyjęta przy 12 
głosach za, 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Posadzie Górnej. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : właścicielka działki nr 1009 położonej w Posadzie Górnej wystąpiła z 
wnioskiem o udostępnienie dojazdu do działki od ul Nadbrzeżnej. W związku z tym 
dokonany został podział działek nr 1008/7 i nr 1016/7 w celu wydzielenia drogi dojazdowej. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 399 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Posadzie Górnej została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne nabycie działki położonej w Ladzinie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek mieszkańców wsi Zmysłówka przeprowadzone zostały 
negocjacje z właścicielem działki 1572 położonej w Ladzinie / wieś Zmysłówka / w celu 
wydzielenia drogi dojazdowej do pól oraz planowanych terenów budowlanych. Po 
wykonaniu podziału prowadzone będą dalsze procedury w celu nabycia działki na rzecz 
Gminy Rymanów. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 400 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne nabycie działki położonej w Ladzinie została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za 
/ w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w Sieniawie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek właścicieli drogi dojazdowej oznaczonej jako działki o 
numerach 380/14, 380/18, 380/22, 380/36, 380/33 położonym w Sieniawie przygotowany 
został projekt uchwały dotyczący przejęcia drogi i nieodpłatnego przekazania działek na 
rzecz Gminy Rymanów. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie . 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 401 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w Sieniawie została 
przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju i Desznie. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : gminna droga dojazdowa do posesji Państwa Lorenców biegnie częściowo 
przez działkę prywatną oznaczona została numerem 140/8 i jest położona w Desznie. 
Podczas dokonywania podziału okazało się, że część działki gminnej , która po podziale 
oznaczona została numerem 11/4 położona w Rymanowie Zdroju jest we władaniu 
właściciela działki numer 140/8. W związku z tym proponuje się podjęcie  uchwały  w celu 
dokonania zamiany nieruchomości. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 402 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju i Desznie 
została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie Zdroju. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : właściciel posesji sąsiadującej z działką gminną nr 11/2 położoną w 
Rymanowie Zdroju wystąpił z wnioskiem o jej zakup na cele parkingowo – składowe. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 403 / 13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie Zdroju została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w 
głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 13/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej  uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :Siostry Służebniczki prowadzące Przedszkole Świętego Józefa w Rymanowie 
wystąpiły z wnioskiem o zakup działki nr 3133 przylegającej do przedszkola, którą do tej 
pory posiadały we władaniu na podstawie umowy użyczenia. Ze względu na prowadzone 
przez nich na działce inwestycje, niezbędne jest posiadanie prawa własności. Zgodnie z 
Ustawą o gospodarce nieruchomościami ze względu na prowadzoną działalność Rada 
Miejska może w sprzedaży bezprzetargowej zastosować bonifikatę .Proponuję 90 % 
bonifikaty od wartości działki. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 404 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty została przyjęta jednogłośnie / 15 
głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 14/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie 
do Spółdzielni Socjalnej. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Rymanowie wystąpił do Burmistrza Gminy Rymanów z wnioskiem o 
utworzenie Spółdzielni Socjalnej w partnerstwie z Gminą Rymanów. Przystąpienie Gminy 
Rymanów do spółdzielni socjalnej nie rodzi po jej stronie wydatków finansowych.  Tego 
rodzaju przedsięwzięcie ma na celu realizację strategii pomocy społecznej osobom 
niepełnosprawnym i wykluczonym w naszej Gminie. Członkami Spółdzielni będą w 50 % 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, co umożliwi im powrót do uregulowanego 
życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Podstawową działalności Spółdzielni będą 
usługi gastronomiczne, porządkowe, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Rymanów. 
Spółdzielczość socjalna jest rozwiązaniem bardzo młodym, pierwsze spółdzielnie 
rozpoczęły działalność w 2005 roku. W chwili obecnej w KRS zarejestrowanych jest ich ok. 
50. Dotychczasowe doświadczenia spółdzielni wykazują , że oprócz trudności związanych z 
barierami prawnymi i niewystarczającą pomocą państwa, silną ich stroną jest mniejsze 
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ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość uzyskania wsparcia 
finansowego z zewnętrznych źródeł. 
Proponowana nazwa Spółdzielni Socjalnej '' Razem w przyszłość ''. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXVIII / 405 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie 
do Spółdzielni Socjalnej została przyjęta jednogłośnie / za 15 radnych / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Odpowiedzi udzielił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
> Radnym : Bronisławowi Bruk i Mieczysławowi Tomków odpowiedział , że pracownik 
Referatu INW Urzędu Gminy w obecności radnych dokona wizji w terenie i wówczas po 
ustaleniach zostaną podjęte starania o naprawę wskazanych miejsc , które powodują 
zagrożenia dla użytkowników dróg i stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu 
drogowego. 
 

14. Wolne wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Kazimierz Kielar – wystąpił z wnioskiem  o : 
- usunięcie i uprzątnięcie porzuconych śmieci i różnego rodzaju odpadów gabarytowych w 
lesie przy drodze Klimkówka Kopalnia – Iwonicz Zdrój i o rozważenie zamontowania tam 
monitoringu , 
- o udrożnienie rowów przy drogach gminnych. 
 

2. Radny Bronisław Bruk – wystąpił z wnioskiem o załatanie dziur w nawierzchni na 
drodze powiatowej Pastwiska w kierunku Rudawki Rymanowskiej. 

 
3. Radny Tomasz Rajnik wystąpił z wnioskiem  o :   

- zabezpieczenie skarpy naprzeciwko stadionu, która jest podmywana podczas 
intensywnych opadów, 
- remont drogi polnej koło Ignacego Hanusa ,  
- zabezpieczenie uszkodzonego sterownika oświetlenia ulicznego koło Piwowara przy ul. 
Nadbrzeżnej. 
 

4. Radny Mieczysław Tomków wnioskuje o : 
- zobligowania członków koła wędkarskiego do uprzątnięcia pozostawionych śmieci nad 
zalewem w Sieniawie, 
- poprawienie  zapadniętej kostki przy dojściu do przystanku na ul. Wiśniowej, 
- uprzątnięcie odpadów budowlanych koło Zakładu Uzdatniania Wody za jego ogrodzeniem 
przez firmę wykonującą prace remontowe, 
- naprawienie rozkopanej drogi przy ul. Dworskiej w Sieniawie. 



      -  14  - 
 

5. Radny Andrzej Wiernusz – wnioskuje o : 
- uprzątnięcie gruzu wysypanego w lesie na drodze gminnej przy ulicy Ogrodowej w 
Rymanowie Zdroju przez właściciela , który buduje tam budynek mieszkalny. 
W tej chwili nie można dojechać do lasu gminnego Posady Dolnej. 
- załatanie dziury w nawierzchni drogi przy zjeździe z mostu na ul. Mickiewicza. 
 

6. Czesław Szajna – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rymanowie wystąpił z 
zapytaniem  na jakim etapie jest sprawa rozbiórki walącego się domu przy ul. 
Swobody w Rymanowie. 

Wnioskuje pod rozwagę odbycie debaty sesyjnej na temat poprawy stanu bezrobocia w 
Gminie Rymanów . 
 

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 
 
>  zlecę  rozeznanie sprawy porzuconych śmieci w lesie przy drodze gminnej Kopalnia 
Klimkówka – Iwonicz Zdrój Referatowi ROŚ w celu podjęcia działań o ich uprzątniecie  a 
remonty dróg i inne prace będą uzgadniane z sołtysami wsi, radnymi danych miejscowości i 
kontynuowane jeżeli na ich wykonanie pozwolą warunki pogodowe, 
 
> wystąpię do Starosty Powiatu Krośnieńskiego i Powiatu Sanockiego z pismem o załatanie 
powstałych dziur w nawierzchni dróg powiatowych w  Pastwiskach w kierunku Rudawki 
Rymanowskiej będących w ich zarządzaniu , 
 
> zlecimy niezwłocznie zabezpieczenie uszkodzonego sterownika oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej. Sprawdzimy w terenie zasadność wniosków o 
zabezpieczenie podmywanej skarpy naprzeciw stadionu  i potrzeby wykonania remontu 
drogi polnej, 
 
> Referat ROŚ nawiąże kontakt z Zarządem Koła Wędkarskiego w sprawie rozwiązania 
problemu pozostawianych śmieci nad zalewem w Sieniawie. 
Zlecone zostanie wykonanie napraw zapadniętej kostki brukowej we wskazanym miejscu 
przez wykonawcę robót oświetlenia ulicznego w ramach gwarancji. 
Po dokonaniu wizji w terenie zostaną podjęte stosowne działania odnośnie uprzątnięcie 
pozostawionych odpadów budowlanych wokół  stacji uzdatniania wody , a także o 
przywrócenie dojazdu części ul. Dworskiej w Sieniawie. 
 
> właściciel budowanego budynku w rejonie dojazdu drogą gminną do lasu mienia 
gminnego Posady Dolnej w Rymanowie Zdroju zobowiązany zostanie do uprzątnięcia 
nagromadzonego na niej gruzu i przywróci ją do stanu przejezdności . ZGK dokona 
naprawy powstałej dziury w drodze przy wjeździe na ul. Mickiewicza w Rymanowie. 
 
> Referat INW sprawdzi na jakim etapie jest sprawa rozbiórki domu na ul. Swobody i 
powiadomi o tym wnioskodawcę. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
rozważymy odbycie debaty sesyjnej w temacie  stanu bezrobocia na terenie Gminy . 
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Postaramy się o zamontowanie kosza na śmieci koło sklepu w Milczy aby umożliwić 
młodzieży wrzucanie do niego odpadów po zakupionych w sklepie artykułach 
spożywczych. Zrobimy to z myślą o tym , że będzie to potraktowane jako forma 
wychowawcza dla nich. 
 
Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 

16. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 13 00 zamknął 
obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 


