P r o t o k ó ł Nr II / 14
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 9 grudnia 2014 roku
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II sesję otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap.
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 Rymanów.
Grzegorz Sołtysik
Komendant Straży Miejskiej.
Sławomir Szczepaniak
Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich.
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kerownicy Referatów.
Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Mieszkanka Gminy Rymanów.
Listy obecności w załączeniu.

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Na sesji obecnych było 15 radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie
otrzymanego porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 6 i zaproponował
uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i uchwalenie dwóch projektów uchwał :
 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
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 :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Interpelacje radnych, wnioski i zapytania.

- 2 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy Rymanów.
6. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :
1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rday Miejskiej,
2/ wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3/ wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia,
4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego,
5/ wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych,
6/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów,
7/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
8/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad II sesji Rady
Mejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu I sesji z dnia 1 grudnia 2014 roku.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.
4. Interpelacje radnych , wnioski i zapytania.
Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki zgłosił interpelację w sprawie poprawy stanu
bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej nr 28 na odcinku drogi Rymanów – Iwonicz , a
konkretnie wyznaczenia i oznakowania nowych przejść dla pieszych. Pyta dlaczego w Iwoniczu
przejście można wyznaczyć w odległości 120 m od skrzyżowania, a w Klimkówce jest 380 m i
drugiego przejścia nie mozna wyznaczyć. Porusza też temat budowy rozjazdu z tej drogi do
Klimkówki.
Pomimo tego, że odbyto już wizje lokalne z udziałem Zarządcy Drogi i spisano na tą okoliczność
protokoły nic jak do tej pory nie zostalo zrobione aby poprawić bezpieczeństwo. Czy trzeba czekać
na kolejne nieszczęście ?
 zgłosił interpelację aby wystąpić o oznakowanie niebezpiecznego odcinka drogi powiatowej
przy wjeździe od strony Iwonicza na most w rejonie zakrętu na drogę gminną do kościółka
Św. Krzyża.
 wnioskuje o zaprzestanie umieszczania na słupach elektrycznych różnego rodzaju ogłoszeń.
Wnioski i zapytania :
Andrzej Biel – radny z Rymanowa wnioskuje o opracowanie bilansu odbioru śmieci za
2014 rok na terenie naszej Gminy i przedstawienie go na posiedzeniu Rady Miejskiej i o
wybudowanie chodnika do budynku wielorodzinnego przy ulicy Dr Bieleckiego.
Krzysztof Guzylak – radny z Wróblika Szlacheckiego wnioskuje do Burmistrza Gminy o
powołanie Komisji w celu zbadania sytuacji rodziny Werpulewski zamieszkałej w budynku
socjalnym Gminy we Wróbliku Szlacheckim,
 wnioskuje o budowę chodnika od cmentarza we Wróbliku Szlacheckim w kierunku do
Bzianki,

- 3  wnioskuje o ustawienie bariery ochronnej koło szkoły we Wróbliku Szlacheckim.
Grzegorz Wołczański – radny z Rymanowa zwrócił uwagę na rozbieżności danych w
nazewnictwie ul. Roweckiego w Rymanowie. Są przypadki, że z tego powodu mieszkańcy tej ulicy
zostali ukarani mandatami.
 wnioskuje o uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w bocznych drogach wewnętrznych
na ul. Osiedle.
Czesław Szajna – przewodniczący osiedla odczytał pismo,, Stowarzyszenia Nasz
Rymanów'' adresowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczące zamontowania sygnalizacji
świetlnej w Rynku , na drodze nr 28.
Pismo wręczył Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrzowi Gminy Rymanów.
Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki poruszyła temat niedrożnych kominów w budynku
Domu Ludowego w Bziance - od kuchni i kotłowni , które zostały stwierdzone przez służby
kominiarskie,
 wnioskuje o wcześniejsze włączanie rano lamp oświetlenia ulicznego i wydłużenie czasu ich
świecenia o około 30 minut,
Adam Szajna – sołtys z Milczy – wnioskuje w imieniu mieszkańców o wydłużenie czasu
świecenia lamp ulicznych do godziny 23 30.
Janusz Dąbrowski – sołtys wsi Głębokie – wnioskuje o wystąpenie z pismem o ujęcie w
2015 roku częściowej regulacji potoku w Głębokiem ,
 wnioskuje o wydłużenie czasu świecenia lamp oświetlenia ulicznego o 30 minut.
Ignacy Śliwka – skierował zapytanie w sprawie przyjęcia przez Gminę od Zarządu Dróg
Wojewódzkich zadania ,, zwalczanie śliskości na chodnikach ''.
Andrzej Pitrus – radny z Królika Polskiego wnioskuje o wystąpienie Burmistrza Gminy
do właściwych zarządów dróg o dokonanie wnikliwej analizy stanu ich dróg z uwzględnieniem
zadań , które zamierzają wykonać w najbliższych okresach.
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy Rymanów.
Sprawozdanie przedstawione przez Burmistrza Gminy Wojciecha Farbańca o stanie Gminy
Rymanów na koniec kadencji 2010 – 2014 zawierały informacje : ogólne , o finansach : dochodach
i wydatkach budżetowych , zadłużeniu, dodatkowo pozyskanych środkach w okresie kadencji, o
inwestycjach gminnych, w tym kontynuowanych po zakończeniu mijającej kadencji, o realizacji
zadań oświatowych i inne .
W przedstawionej informacji Burmistrz Gminy powiędział m.in. , że gmina miejsko – wiejska
Rymanów położona jest w południowej części województwa podkarpackiego, zajmuje
powierzchnię 167 km2 , na koniec listopada teren Gminy Rymanów zamieszkiwało 15.962
mieszkańców, co stanowi 14 % populacji powiatu krośnieńskiego.Współczynnik feminizacji wynosi
103, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada statystycznie 103 kobiety. Przyrost naturalny jest
dodatni i wynosi na 1000 ludności 1,4 ( średnia dla powiatu 1,9 ). Na obszarze naszej gminy jest 19
miejscowości zamieszkałych, w tym miasto Rymanów, Jednostki pomocnicze to 3 osiedla i 16
sołectw.
Szczególne znaczenie dla gminy i regionu ma miasto Rymanów i uzdrowisko Rymanów
Zdrój. Uzdrowisko Rymanów S.A. jest największym pracodawcą na terenie naszej gminy,

- 4 w którym zatrudnionych jest blisko 400 osób. Inne ważniejsze podmioty to : BOG-MAR sp. z o.o.
zatrudniający ponad 300 osób, placówki prowadzone przez PSOUU – Koło w Rymanowie
zatrudniające ponad 120 osób, Huta Szkła ,, Sabina '' i Firma ,, Rymatex''. W Rymanowie znajduje
się także podsterfa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strafy Ekonomicznej ,, Euro-Park Wschodni'' o
powierzchni 8 ha wykorzystywana przez inwestorów.
Sprawozdanie - załącznik do protokołu .
Dyskusji i zapytań ze strony radnych nie było.
6. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :
1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
Pani Krystyna Przybyła – Ostap – przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt
uchwały, który został opracowany w oparciu o złożone deklaracje radnych z zapytaniem w której
Komisji Rady radny chciałby pracować wraz z informacją o zakresie działania poszczególnych
komisji Rady.
Uwag do pzredstawionego projektu uchwały nie było.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych
stałych komisji Rady Miejskiej został przyjęty przy 15 głosach za.
Podjęto Uchwałe Nr II / 3 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zgodnie z § 72 Statutu Gminy Rymanów – Przewodniczący Komisji wybierani są przez
Radę w głosowaniu jawnym.
Funkcji przewodniczących stałych komisji rady nie mogą pełnić Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej zwróciła się do Rady o zgłaszanie kandydatów.
Radny Ignacy Śliwka – na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił radnego
Rajnika.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.

Tomasza

W wyniku głosowania : za – 15 – radny Tomasz Rajnik wybrany został Przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej.
Uchwała Nr II / 4 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.
Radny Andrzej Pitrus – na przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia zgłosił
radnego Kazimierza Kielar.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
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Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.
Uchwała Nr II / 5 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego.
Radny Kazimierz Kielar – na pzrewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego zgłosił radnego Andrzeja Biela .
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
W wyniku głosowania : za – 15 – radny Andrzej Biel wybrany został Przewodniczącym Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego .
Uchwała Nr II / 6 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych.
Radny Tomasz Rajnik – na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw
Uzdrowiskowych zgłosił kandydaturę radnego Ignacego Śliwka.
Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych.
W wyniku głosowania : za – 15 – radny Ignacy Śliwka wybrany został Przewodniczącym Komisji
Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych .
Uchwała Nr II / 7 / 14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów.
Pani Krystyna Przybyła – Ostap – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie
przedstawiła projekt Uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów.
Proponuje się w nim utrzymanie wysokości dotychczasowego wynagrodzenia Burmistrza Gminy
Rymanów.
Innych propozycji ze strony radnych nie było.
W wyniku głosowania : za – 15 – radni ustalili wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy
Rymanów wybranego na nową kadencję.
Uchwała Nr II / 8 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Salę obrad opuścił radny Jan Wacławski . Stan 14 radnych.
7/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów.
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wszystkich uzasadniała potrzebę dokonania zmian w przedstawionym projekcie uchwały.
Jest to zmiana dokonana na przedsięwzięciu realizowanym w okresie od 2013 roku do 2015 roku
przez szkoły pn. '' Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację
programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół
Podkarpacia''. Dotyczy zwiększenia nakładów i przesunięcia niewykorzystanych środków z roku
2013 na rok 2014 – to uzasadnienie skarbnik Gminy Rymanów.
Innych zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu bralo
udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr II / 9 / 14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów.
Radny Andrzej Biel – wystąpił z wnioskiem aby w przyszłości do projektu uchwały w sprawie
zmian w uchwale budżetowej dołączać uzasadnienie dokonywanych zmian.
Innych zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14
radnych . Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr II / 10 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
ad. 7 porządku – Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania.
============
Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi :
 interpelacje w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 28 w
Klimkówce skrzyżowanie – zjazd do Klimkówki oraz Stowarzyszenia ,, Nasz Rymanów ''
prześlę do dyrektora Zarządu Dróg Krajowych. Poczynię również starania o odbycie
spotkania w tych i innych problemach związanych z organizacja ruchu na drodze krajowej.
 przed planowaną do odbycia III sesją opracujemy szczegółową analizę bilansu odbioru
śmieci za 2014 rok i skieruję ją do rozpatrzenia na posiedzenia stałych Komisji Rday,
 problem rodziny zamieszkałejh w budynku socjalnym we Wróbliku Szlacheckim zostanie
rozwiązany jeszcze w tym roku, a skład Komisji Mieszkaniowej zostanie uzupełniony z
uwagi na zmiany w jej składzie osobowym wynikłe ze zmian w składzie osobowym
radnych,
 temat budowy chodnika i zamontowania barierki koło szkoły zgłaszany przez radnych
poprzedniej kadencji i skierowany do zarządów dróg z prośbą o ich realizację.
Będę prosił Marszałka Województwa i Starostę Krośnieńskiego o uwzględnienie ich do realizacji.
 sprawdzę zgłoszone przez radnego rozbieżności w nazewnictwie ul. Roweckiego w
Rymanowie.Jeśli ktoś z tego powodu został ukarany to proszę o kontakt ze mną,a w sprawie
wniosku o uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego proszę o spotlkanie,
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dotyczące godzin oświetlenia ulicznego proszę aby zainteresowani indywidualnie zgłaszali
do Pana Jana Małopolskiego p. Nr 8 w Urzędzie Gminy.
 wystąpię z wnioskiem o wykonanie częścowej regulacji odcinka rzeki w Głębokiem,
 odbędę spotkanie z kierownictwem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie odśnieżania
dróg i chodników,
 poczynię starania aby doszło do spotkania z dyrektorami, kierownikami zarządów
wszystkich kategorii dróg o które wnioskował radny Andrzej Pitrus.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec poinformował, że przed rozpoczęciem obrad sesji
otrzymał pismo od dyrektora Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju informujące o dramatycznej
sytuacji jaka spowodowana jest małą ilością dzieci przebywających na leczeniu sanatoryjnym w
Uzdrowisku Rymanów S.A.Jeśli taka sytuacja będzie miała nadal miejsce to istnienie tej placówki
jest zagrożone, a zatrudnionych jest tam 60 nauczycieli.
Uczestniczący w obradach sesji Pan Szczepaniak Sławomr – Naczelny Lekarz Uzdrowisk
Podkarpackich powiedział, że problem małej ilości skierowań dzieci do Uzdrowiska był już
przedmiotem odbytych spotkań na różnych szczeblach i pozostał bez rozwiązania. Ze swej strony
proszę aby namawiać swoje rodziny, bliskich i znajomych z całej Polski do składania wniosków ich
dzieci na leczenie sanatoryjne. Proponuję aby w ramach zakresu działania Komisji Uzdrowiskowej
podjąć działania, aby pomóc rozwiązać ten problem.
Jestem w każdym czasie gotowy do uczestnictwa w posiedzeniu Komsji na którym w szerszym
zakresie przedstawię radnym ten temat. Informacyjne podaję Państwu Radnym swój numer
telefonu, jeśli będą zapytania do mnie.
Wnioski ze skierowaniem dziecka do uzdrowiska można składać bezpośrednio do mnie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie ponformowała, że po zakończeniu obrad
radni otrzymają projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020 i projekt uchwały
budżetowej Gminy Rymanów na 2015 rok oraz projekt uchwały w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej..
Proszę również o złożenie oświadczeń majątkowych radnych na rozpoczęcie nowej kadencji w
terminie do 30 grudnia 2014 roku.
Informuję , że Wiceprzewodnicząceo Rady Miejskiej Andrzeja Pitrusa upoważniłam na
podstawie § 20 Statutu Gminy do prowadzenia pod moją nieobecność obrad sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie.
ad. 8 porządku obrad
Zamknięcie sesji.
=================
Prowadząca obrady II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap
Przewodnicząca Rady Mejskiej ponformowała, że porządek obrad II sesji został zrealizowany w
całości. Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 10 50
zamknęła obrady II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie
Krystyna Przybyła - Ostap

