P r o t o k ó ł Nr LII / 14
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu
28 marca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

LII sesję otworzył o godzinie 9 03 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
Z-ca Burmistrza Gminy.
− Marek Penar
Sekretarz Gminy.
− Bernarda Łożańska
Skarbnik Gminy.
− Bożena Zajdel
Radca Prawny.
− Paweł Szczygieł
Prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A.
− Jan Rajchel
dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie.
− Aleksandra Kostrzewska z-ca dyrektora SPG w Rymanowie.
− Grzegorz Sołtysik
Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie.
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
− Sołtysi i przewodniczący zarządów 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. Przedstawienie porządku obrad.
Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w
sprawie otrzymanego porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 11 i
zaproponował rozpatrzenie trzech projektów uchwał w sprawie :
− wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali położonych
w budynku Przychodni Zdrowia w Rymanowie przy ul. Piłsudskiego 2,
− udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w
Klimkówce,
− udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku
Polskim.

− 2 Innych wniosków nie było.
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad
sesji został przyjęty jednogłośnie . / za 15 radnych /.
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów L i LI 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 i informacji o odbytych zebraniach sprawozdawczych
w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na L i LI sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania.
8. Informacja Prezesa Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju z
bieżącej działalności Spółki i perspektywach jej dalszego rozwoju.
9. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2013 rok.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Haczów,
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu,,
Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko –
ukraińskiego '' finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –
Ukraina 2007 – 2013,
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
4/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
5/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok,
6/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego,
7/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku '',
8/ zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów
oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
9/ określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej
jednostkom podległym,

− 3 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie,
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie,
12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku
Królewskim,
13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości Gminy Rymanów, zabudowanych domkami letniskowymi, które stanowią
odrębny przedmiot własności, położonych w Rudawce Rymanowskiej,
14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rudawce
Rymanowskiej,
15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat
działek gminnych położonych w Wołtuszowej,
16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9 lat
działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju,
17/ wyodrębnienia w budżecie gminy środków na wspieranie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rymanów,
18/ przystąpienia Gminy Rymanów do stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna ,, Beskid Niski '' z/s w Krośnie ,
19/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Rymanowie,
20/ wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali o
powierzchni 92,46 m 2 położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Rymanowie przy ul.
Piłsudskiego 2 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ,, INTERMED'' Sp. z.o.o.
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Krośnie , ul. Lewakowskiego 25a z przeznaczeniem
na Pracownię Diagnostyki Radiologicznej,
21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w
Klimkówce,
22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku Polskim.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania .
13. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad LII sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie .
3. Przyjęcie protokołów L i LI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu L /14 sesji z dnia 14 lutego
2014 roku.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych.

- 4 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LI /14 sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 19 lutego 2014 roku.
Za przyjęciem głosowało 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 14 lutego 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 i informacji o odbytych zebraniach
sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów.
Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji, wniosków i zapytań L
sesji odbytej w dniu 14.02.2014 roku przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za
okres od 15 lutego 2014 roku do 28 marca 2014 roku wraz z informacją z zakresu
zamówień publicznych realizowanych od dnia 13.02.2014 roku do 25. 03. 2014 roku.
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z przebiegu odbytych zebrań
sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów. Zebrania odbyły się w
miesiącach luty – marzec 2014 roku we wszystkich sołectwach i osiedlach Gminy
Rymanów . Zwołane były z inicjatywy Burmistrza Gminy Rymanów, a terminy ich odbycia
uzgodnione z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Frekwencja na zebraniach
była niska i wynosiła w gminie niespełna 4 %. Podczas zebrań zgłoszono ogółem 111
wniosków i podjęto 4 uchwały. Wszystkie zgłoszone wnioski poddane zostały szczegółowej
analizie i przekazane do realizacji. Sprawy niewymagające opracowania dodatkowej
dokumentacji i możliwe do załatwienia bez konieczności angażowania środków z budżetu
gminy załatwione zostaną w trybie niezwłocznym. Wnioski, których realizacja nie należy
do zadań własnych gminy zostaną przesłane do urzędów i instytucji odpowiedzialnych za
ich wykonanie. Pozostałe wnioski będące w kompetencji gminy przewiduje się do realizacji
sukcesywnie w ramach posiadanych środków.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na L i LI sesji nadzwyczajnej Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał
podjętych na L , która odbyła się w dniu 14 lutego 2014 roku i LI sesji nadzwyczajnej ,
która odbyła się w dniu 19 lutego 2014 roku oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza

- 5 Gminy Rymanów w okresie od 14 lutego 2014 roku do 25 marca 2014 roku.
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
7. Interpelacje radnych

-

wnioski i zapytania.

Radni nie zgłosili interpelacji.
Wnioski i zapytania :
1. Radny Wacław Pelczarski z Ladzina – wnioskuje aby z uwagi na bezpieczeństwo
użytkowników ulicy Zadwór w Ladzinie dokonać pogłębienia rowu , wykonać 2
mijanki i próg zwalniający na drodze.
2. Radny Maciej Kandefer z Rymanowa – podczas oczyszczania maszynowego drogi
wojewódzkiej DW 887 uwidocznione zostały braki asfaltu przy krawężnikach
chodnika w obrębie miasta . Z uwagi , że nie tak dawno wokół rynku położony został
nowy dywanik asfaltowy wnioskuję o wykonanie uzupełnienia uwidocznionych
braków celem zabezpieczenia przed powstaniem większych ubytków.
3. Radna Krystyna Ostap – Przybyła z Bzianki – wskazała problem masowo
gnieżdżących się gawronów w parku w Bziance. Nadmierna ich ilość stwarza
poważne utrudnienia w dojściu na plac zabaw i boisko sportowe nie mówiąc już o
bardzo głośnym się ich zachowywaniu.
4. Radny Dariusz Królicki z Rymanowa – wnioskuje o uprzątnięcie obrzeży rzeki
Tabor na odcinku ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej do Rymanowa Zdroju z
zalegających tam dużej ilości śmieci.
5. Radny Bronisław Bruk z Puław – skierował zapytanie kto ma dokonać uprzątnięcia
i oczyszczenia rowów przy drodze wojewódzkiej od skrzyżowania do Odrzechowej i
drodze powiatowej Pastwiska – Puławy z nagromadzonych w nich różnego rodzaju
odpadów śmieciowych,
- wnioskuje o podjęcie wspólnych działań mających na celu zaprzestanie uprawiania rajdów
motokrosowych i jazdy kładami po łąkach i polach uprawnych. Wyrządzają oni bardzo duże
szkody rolnikom .
6. Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego - wnioskuje o wystąpienie do Zarządcy
drogi powiatowej w Bałuciance o odmulenie rowów przy posesji p. Barć oraz o
dokonanie przeglądu stanu technicznego przyczółków mostów w Bałuciance.
7. Radny Kielar Kazimierz z Klimkówki - zwrócił się z prośbą o spowodowanie
wystąpienia do Zarządcy Dróg Krajowych o dokonanie wycinki nachylonego w
kierunku drogi pozbawionego kory drzewa przy drodze DK 9 pomiędzy Łężanami a
Miejscem Piastowym .

- 6 8. Jan Zalisz – sołtys z Wisłoczka wystąpił z wnioskiem o wykonanie odmulenia rowu
wzdłuż drogi powiatowej w Wisłoczku prawie na całej jej długości.
9. Radna Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk – wystąpiła z wnioskiem aby
na placu zabaw na ulicy Jasnej w Rymanowie w godzinach wieczornych służby
mundurowe nasiliły swe kontrole. Staje się on miejscem gdzie gromadzi się młodzież
i pije piwo.
Wnioskuje o rozważenie możliwości jego oświetlenia.
8. Informacja Prezesa Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju z
bieżącej działalności Spółki i perspektywach jej dalszego rozwoju.
Pan Paweł Szczygieł – Prezes Zarządu poinformował , że Uzdrowisko Rymanów
S.A. jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa rozpoczęła działalność z dniem 1.02.1999
roku. W dniu 20.01.2013 roku umową nieodpłatnego zbycia akcji, Skarb Państwa przekazał
100% akcji Spółki na rzecz Województwa Podkarpackiego. Podstawowym przedmiotem
działalności Spółki jest :
− szpitalnictwo,
− pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
− produkcja wód mineralnych, napojów bezalkoholowych,
− produkcja naturalnych kosmetyków na bazie posiadanych wód mineralnych,
− hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
Łączna baza łóżkowa wg. stanu na koniec 2013 roku wynosi 1.020 łóżek. Stan zatrudnienia
na koniec 2013 roku wyniósł 293 pracowników etatowych . W innych formach ( kontrakty,
umowy cywilno – prawne inne ) na koniec 2013 roku zatrudnionych było 90 osób.
Uzdrowisko Rymanów S.A. posiada uregulowany w całości stan prawny do nieruchomości
( własność, prawo użytkowania wieczystego ) - ujawniony w księgach wieczystych.
Budynki i budowle, które użytkuje Spółka są jej własnością. Grunty związane z
działalnością Spółki stanowią w większości własność Skarbu Państwa, oddaną w wieczyste
użytkowanie do dnia 4.12.2089 roku. 3 obiekty sanatoryjne wyłączone są czasowo z
eksploatacji.
Spółka dysponuje dwoma Zakładami Przyrodoleczniczymi z wyodrębnionymi działami :
balneologicznym, hydroterapii i fizjoterapii.
Realizowane profile lecznicze : choroby górnych i dolnych dróg oddechowych , choroby
kardiologiczne i nadciśnienia, choroby ortopedyczno – urazowe, choroby reumatologiczne,
choroby dróg moczowych i nerek. Ponadto w obiektach uzdrowiska wykonywane są
różnego rodzaju zabiegi dostosowane do profilu leczniczego.
W 2013 roku na inwestycje i remonty Spółka wydała łącznie 11 634 045,00 złotych.
Zarząd Spółki w 2013 roku zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , które gwarantują funkcjonowanie działalności
podstawowej w 2014 roku. Przedłużono dotychczas obowiązujące umowy handlowe na
sprzedaż produkowanych wód, zawarto również kilka nowych.
W oparciu o posiadaną w wysokim standardzie bazę rehabilitacyjno - balneologiczną
Spółka będzie równie dobrze mogła świadczyć usługi związane z szeroko rozumianą
profilaktyką zdrowotną.

- 7 Do roku 2017 zgodnie z 5-cio letnim planem rozwoju przewidywana jest : budowa dwóch
sal gimnastycznych oraz windy w szpitalu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej ,, Polonia
'',modernizacja zakładu przyrodoleczniczego ,, Zimowit'', modernizacja zakładu
fizykoterapii ( szpital ,, Eskulap '' ), modernizacja bazy noclegowej w pozostałych obiektach
szpitalno – sanatoryjnych wraz z zakupem sprzętu, modernizacja piętra w szpitalu ,,
Zimowit '' dla potrzeb nowych świadczeń leczniczych, bieżące utrzymanie budynków i
sprzętu, modernizacja zakładu produkcji wód wraz z wymianą linii produkcyjnej oraz
modernizacji kotłowni.
Szacunkowy koszt powyższych prac, a obejmujących lata 2014 – 2017 to ok. 24,5 mln zł.
9. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2013 rok.
Pan Jan Rajchel – dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie składając sprawozdanie
powiedział między innymi, że w okresie tym SPG ZOZZ prowadził działalność leczniczą i
profilaktyczną dla pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów i innych osób,
które zgłosiły potrzebę wykonania określonych świadczeń zdrowotnych. SPG ZOZ w
Rymanowie jako jednostka organizacyjna Gminy Rymanów działalność statutową
prowadził w trzech placówkach w : Rymanowie, Rymanowie Zdroju i Wróbliku
Szlacheckim.
W roku sprawozdawczym wykonywaliśmy świadczenia zdrowotne zakontraktowane z
Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie z zakresu :
− Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
− Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
− Stomatologii,
− Rehabilitacji ,
− Transportu Sanitarnego,
oraz w ramach własnej działalności diagnostykę medyczną w zakresie badań
laboratoryjnych, ultrasonograficznych, echokardiograficznych, spirometrii, słuchu u dzieci i
dorosłych. Leczeniem i profilaktyką objęto pacjentów we wszystkich grupach wiekowych,
osoby niepełnosprawne, dzieci, kobiety i mężczyzn.
Na koniec okresu sprawozdawczego SPG ZOZ w Rymanowie zatrudniał 69 osób .
W ramach poprawy warunków funkcjonowania Przychodni Zdrowia w Rymanowie został
wykonany remont pokoju rejestracji chorych i została położona nowa nawierzchnia
asfaltowa na parkingu dla pracowników w Rymanowie.
Dokonaliśmy zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego przygotowując się do
wprowadzenia elektronicznej obsługi pacjentów . Swą działalność SPG ZOZ za 2013 rok
zakończył dodatnim wynikiem finansowym.
Dyskusji i zapytań nie było.
Rada Miejska w Rymanowie przedłożone przez dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie
sprawozdanie z działalności za 2013 roku przyjęła do wiadomości.
Sprawozdanie – załącznik do protokołu.

- 8 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie połączone z informacją o realizacji Gminnego programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2013 rok.
Pani Danuta Penar – kierownik GOPS w Rymanowie składając sprawozdanie
powiedziała,że GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje zadania zlecone oraz
własne z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń
alimentacyjnych. Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaca
dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Gminy Rymanów. Od 2008 roku realizuje Projekt ,,
Czas na aktywność w gminie Rymanów '' współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach PO KL .
W ramach swej działalności realizuje również Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie., którego celem jest wypracowanie
sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom
doznającym przemocy. Funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy w
rodzinie liczy 14 osób .
Zjawisko przemocy w rodzinie to ciągle problem nie do końca zdiagnozowany, na co
wpływa zarówno miejsce działania sprawców przemocy , jak tez zachowania ofiar, które
często latami ukrywają doznawaną krzywdę, wstydzą się i obwiniają siebie za to , że
przemoc w jej rodzinie ma miejsce. Skalę przemocy można określić jedynie na podstawie
danych zgromadzonych przez GOPS i Policję . Istotnym problemem w rodzinach
dotkniętych przemocą jest nadużywanie alkoholu przez sprawców przemocy .
W celu podniesienia świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w ramach
realizacji Programu zakupiono ulotki , które będą udostępnione w instytucjach, urzędach i
jednostkach użyteczności publicznej . Realizacja Programu to również działania
profilaktyczne skierowane głównie do dzieci i młodzieży w szkołach realizowane ze
środków funduszu alkoholowego.
Dyskusji i zapytań nie było.
Rada Miejska w Rymanowie przedstawione przez kierownika GOPS w Rymanowie
sprawozdanie z działalności wraz z informacją dotyczącą realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok
2013 przyjęła do wiadomości.
Sprawozdanie – załącznik do protokołu.
Przerwa w obradach sesji do godziny 11 10.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach :
Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były
rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 20 marca 2014 roku Komisje Rady i
uzyskały pozytywne opinie.
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Haczów.
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Uzasadnienie : Gmina Haczów zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki
przedszkolnej dla 10 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów uczęszczających do
przedszkola Samorządowego w Haczowie z Filią w Trześniowie w okresie od 1.01.2014 r.
do 31. 08.2014 r . Koszty opieki przedszkolnej zostały pomniejszone o opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz o
koszty dotacji celowej z budżetu państwa. Zmiana kwoty pomocy finansowej związana jest
ze zwiększeniem liczby dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do tego
przedszkola oraz zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu bierze
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 514 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,
Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko –
ukraińskiego '' finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska –
Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 ''.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : Mikroprojket pn.,, Rozwój i promocja turystyki uzdrowiskowej w Gminie
Rymanów i uzdrowisku Truskawiec '' realizowany w ramach tego projektu ma na celu
promocję potencjału przyrodniczego i kulturowego obszaru objętego tym programem.
Partnerem Mikroprojektu jest Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej
społeczności ,, Łemkiwszczyzna ''.
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 LII / 515 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie :zmiana w uchwale wynika z ponownego przeliczenia kosztorysu zbiorczego
przez lidera projektu – gminę Krosno. W związku z tym nie zmieniła się całkowita kwota
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które mają zostać poniesione w rozbiciu na poszczególne lata
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 LII / 516 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
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 LII / 517 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ 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 LII / 518 / 14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ utworzenia obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Z treścią projektu uchwały im jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza .
Uzasadnienie : W związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na
dzień 25 maja 2014 roku, zasadne jest na podstawie art. 12§4 ustawy z dnia 5 stycznia
20111 roku Kodeks Wyborczy podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia
odrębnych obwodów głosowania
dla przeprowadzenia wyborów w szpitalach
uzdrowiskowych, które spełniają określone w ustawie kryteria.
Dyskusji i zapytań nie było.
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udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Salę obrad opuścił radny Mieczysław Tomków.
Podjęto Uchwałę Nr LII /519 / 14. Uchwala stanowi załącznik do protokołu.
7/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku''.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza.
Uzasadnienie : Ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę do określenia w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Obejmuje on swoim zakresem między innymi
realizację takich zadań jak : zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt , zapewnienie całodobowej
opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt .
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 LII / 520 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Salę obrad opuścił radny Pitrus Andrzej . Stan 14 radnych.
8/ zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy
Rymanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania.
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu
osiągnięcia zysku , zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokojenie potrzeb
w dziedzinie gospodarowania wodami. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Pomoc finansowa polega na
udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji celowej dla spółek
wodnych i sposób jej rozliczania określone zostały w projekcie tej uchwały.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych .
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9/ określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów
oraz jej jednostkom podległym.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej z
dnia 18 grudnia 2013 r. W sprawie stosowania art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 352/1 ) należy dostosować uchwalę w
sprawie określenia zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , przypadających gminie Rymanów oraz jej
jednostkom podległym do zmienionej podstawy prawnej.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 522 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanych stron oraz po pozytywnej opinii zebrania
osiedla Nr II w Rymanowie wykazujemy do sprzedaży w trybie przetargu działki o
numerach 890/2, 891/2 i 892/2.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 523 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : po pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi Sieniawa wykazujemy do
sprzedaży w drodze przetargu działkę rolną Nr 707/2 położoną w Sieniawie.
Dyskusji i zapytań nie było.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 524 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku
Królewskim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : na wniosek firmy DORPOL oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania
wsi Wróblik Królewski działkę Nr 606/1 zabudowaną budynkami po byłym Kółku
Rolniczym we Wróbliku Królewskim wykazujemy do sprzedaży w drodze przetargu.
W dyskusji radny Wacław Pelczarski wniósł pod rozwagę aby w części budynku po
dokonanej sprzedaży mógł dalej funkcjonować sklep. Taki był wniosek zebrana wsi Wróblik
Królewski przy wydawaniu opinii w sprawie wykazania do sprzedaży działki zabudowanej
tym budynkiem.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu
brało udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 525 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości Gminy Rymanów, zabudowanych domkami letniskowymi, które
stanowią odrębny przedmiot własności , położonych w Rudawce Rymanowskiej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : na wniosek właścicieli domków letniskowych zlokalizowanych na
dzierżawionych działkach gminnych położonych w Rudawce Rymanowskiej oraz po
otrzymaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi Sieniawa zgodnie z obowiązującą
ustawą w/w sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 526 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Rudawce
Rymanowskiej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
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Uzasadnienie : w celu zabezpieczenia działek pod zabudowę domkami letniskowymi
wykonany został dodatkowy podział działek w Rudawce Rymanowskiej , który uzyskał
pozytywna opinię zebrania wiejskiego wsi Sieniawa.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 527 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 9
lat działek gminnych , położonych w Wołtuszowej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : działki położone w Wołtuszowej są dzierżawione przez jednego dzierżawcę
od 2006 roku. Zwrócił się on z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny
okres 9 lat. Celem zawarcia nowej umowy projekt tej uchwały z możliwością półrocznego
okresu wypowiedzenia dzierżawy.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 528 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na
okres 9 lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : działka ta jest zabudowana częściowo prywatnym budynkiem ,, Bistro pod
Dębem ''.Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 9
lat z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą . Celem
zawarcia nowej umowy projekt tej uchwały z możliwością półrocznego okresu
wypowiedzenia dzierżawy.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 529 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- 15 17/ wyodrębnienia w budżecie gminy środków na wspieranie dokształcania i
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w projekcie tej uchwały środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli zostały zapisane w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Rymanów tj. w kwocie 45 879 złotych.
Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające
nauczycieli.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 530 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
18/ przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja
Turystyczna ,, Beskid Niski'' z/s w Krośnie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej ,, Beskid Niski '' byłoby
bardzo korzystne dla Gminy. Realizuje ona bowiem wiele projektów na naszym terenie
m.in. utworzono : trasę kurierów Beskidu Niskiego Jaga – Kora, trasę narciarstwa
biegowego i nordic walking. W planie są dalsze działania służące rozwojowi turystyki na
terenie Gminy Rymanów.
Dyskusji i zapytań nie było.
Poi przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 532 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
19/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : proponowane zmiany dotyczą terenu działalności Gminnego Ośrodka
Kultury oraz dopisanie nowej placówki organizacyjnej Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 532 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
20/ wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokali o
powierzchni 92,46 m2 położonych w budynku Przychodni Zdrowia w Rymanowie przy
ul. Piłsudskiego 2 Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ,, INTERMED”” Sp.
z.o.o. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Krośnie ul. Lewakowskiego 25a z
przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyki Radiologicznej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : lokale obejmujące pomieszczenia położone w Przychodni Zdrowia w
Rymanowie zostaną oddane w najem w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat Sp. z.oo. ,,
INTERMED'' z przeznaczeniem na uruchomienie w nich Pracowni Diagnostyki
Radiologicznej.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 533 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej
w Klimkówce.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : działka położona w Klimkówce jest własnością PGNiG i stanowi część ulicy
Ogrodowej . Zwróciliśmy się do właściciela działki o wyrażenie zgody na zamianę lub
odkupienie jej na rzecz Gminy Rymanów. PGNiG wyraziło zgodę na sprzedaż działki nr
2393/2 o pow. 0,02 ha .
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 534 / 14/ Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- 17 22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku
Polskim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w związku z zaplanowaniem w budżecie gminy na rok 2014 dochodów ze
sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przygotowujemy
sukcesywnie do sprzedaży działki, które posiadają uregulowany stan prawny.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr LII / 535 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na interpelacje nie było.
Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.
> pracownik Referatu INW wspólnie z radnym podczas wizji na miejscu uzgodni zakres
prac możliwych do wykonania na ul. Zadwór w Ladzinie,
> pracownik Referatu INW wspólnie z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w
Rymanowie dokona oględzin ubytku asfaltu przy krawężnikach chodnika w rejonie ul.
Rynek ,
> problem masowo gnieżdżących się gawronów , to nie tylko problem Bzianki w Gminie
Rymanów. Zastanowimy się nad tym jakie podjąć działania w tym temacie na przyszłość ,
> podczas zorganizowanej akcji zbierania śmieci pod hasłem ,, Czysta Wiosna '' młodzież
szkolna zebrała ponad 6 ton odpadów z terenu Gminy / 330 worków /. Najwięcej zebrano w
Posadzie Górnej. Wskazany przez radnego problem zaśmiecania obrzeża rzeki istnieje od
kilkudziesięciu lat. Trudno dotrzeć do społeczeństwa , że zaśmiecanie środowiska nie jest
dobrą wizytówką Gminy Uzdrowiskowej i nie jest ekologiczne,
> wystąpimy do Zarządców Dróg wskazanych we wnioskach o dokonanie uprzątnięcia i
oczyszczenie rowów z nagromadzonych odpadów śmieciowych oraz o dokonanie
odmulenia rowów w Bałuciance i Wisłoczku ,
Podejmiemy również działania o zorganizowanie spotkania z Policją i Strażą Leśną
Nadleśnictwa w temacie rajdów motokrosowych i innych kładów ,
> Komendant Straży Miejskiej zajmie się wnioskiem radnej powiatu krośnieńskiego.
Sprawdzimy w terenie możliwość zamontowania lampy oświetlenia ulicznego placu zabaw
przy ul. Jasnej w Rymanowie.

- 18 13. Zamknięcie sesji.
Przed zakończeniem obrad sesji Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku
złożenia oświadczenia majątkowego radnego za 2013 rok do końca miesiąca kwietnia 2014
roku.
Prowadzący obrady LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik –
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował,, że porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej
został zrealizowany w całości.
Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 30 zamknął
obrady LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

