
        P r o t o k ó ł  Nr LVII / 14 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   29 sierpnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka 

   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 LVII sesję otworzył o godzinie 9 05  i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

 Radni według listy obecności. 

 Grażyna Skolarczyk  - Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów. 

 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 13 radnych. 

 

Radni nieobecni : Krystyna Przybyła – Ostap i Tomasz Rajnik. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w 

sprawie otrzymanego porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 10 i 

zaproponował rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie przekazania pomocy 

rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 

sesji został przyjęty jednogłośnie . / 13 radnych za /. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LV i LVI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

7. Interpelacje – wnioski radnych. 

8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2014 roku. 

9. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych funkcjonujących na terenie 

Gminy Rymanów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 

 3/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego ,, Posada Górna / 2014'', 

 4/ przystapienia do sporzadzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego ,, Klimkówka / 2014 '', 

 5/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego ,, Sieniawa / 2014 '', 

 6/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego ,, Ladzin / 2014 '', 

 7/ zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

 materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

 Rymanów, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie przetargu 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 

 nieruchomości , położonych w Sieniawie, 

 10/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

 komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

 11/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

 zadania publicznego. 

11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

 W  wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad LVII sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołów LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LV sesji z dnia 24 czerwca 

2014 roku. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 
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 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LVI sesji z dnia 29 lipca 2014 

roku. 

Za przyjęciem głosowało 13 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 24 czerwca 2014 

roku. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

  

 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków i zapytań na LV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24 czerwca 2014 roku przedstawił Burmistrz 

Gminy Wojciech Farbaniec. 

Informacja załacznik do protokołu. 

 

 Burmistrz Gminy pzredstawił sprawozdanie z działalności pomiedzy sesjami za 

okres od 25 czerwca 2014 roku do 29 sierpnia 2014 roku wraz z informacją z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych od dnia 24.06.2014 roku do dnia 26.08. 2014 roku. 

Sprawozdanie i informacja załączniki do protokołu. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LV i LVI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych 

na LV i LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza 

Gminy Rymanów w okresie od 23 czerwca 2014 roku do 28 sierpnia 2014 roku.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki – wystapił z wnioskiem o dokonanie 

wycinki drzewa rosnącego koło przepompowni wody w Klimkówce , które 

całkowicie zasłania usytuowaną na słupie lampę oświetlenia ulicznego. 

2. Radny Bronisław Bruk z Puław – wnioskuje o poprawienie stanu drogi objazdowej 

/ na czas budowy mostu / przez Wisłoczek w górnej części zniszczonej podczas 

silnych opadów deszczu oraz o dowiezienie żwiru – klińca na połatanie dziur w  
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 drodze na odcinku nad RSP . 

 

3. Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy –  na ul. Długiej w Sieniwie została 

ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa . Pozostawiono niewyasfaltowany odcinek 

wjazdu z tej drogi na drogę krajową . Został on tylko utwardzony. Pytam  co było 

tego powodem . 

 - zwrócił uwagę na nie najlepszy stan wybudowanego brodu przez rzekę Wisłok na 

 czas budowy mostu w kierunku Wisłoczka – Puław. Płyty przejazdowe krzywo 

 ułożone , wjazd i wyjazd z nich nie utwardzony. Podobnie jest z wejściem na 

 wykonaną kładkę dla pieszych w tym miejscu. 

 

4. Radny Dariusz Królicki z Rymanowa – wnioskuje o wystąpienie do Zarządcy 

Drogi Powiatowej -  ul. Paderewskiego w Rymanowie przy zjeździe z ul. Sanockiej o 

wykonanie załatania powstałej dziury oraz o rozważenie możliwości zapewnienia 

środków w  projekcie budżetu na 2015 rok  na zadanie ,, uzupełnienia lamp 

oświetlenia ulicznego na ul. Bartoszów ''. 

 

5. Przewodniczący Zarządu Osiedla miasta Rymanowa Czesław Szajna – wskazał 

na potrzebę wykonania zasłon  przed wiatrem na przystankach autobusowych w 

Rynku. 

 

6. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rymanowa Zdroju – zgłosiła wnioski 

dotyczące : 

 - poprawy stanu zamontowanej kratki odprowadzającej wodę na ul. Kasztanowej z 

 uwagi na jej niestabilne zamontowanie, 

 - ustawienie znaku ślepa ulica na osiedlu w Rymanowie Zdroju koło składowiska 

 odpadów , 

 - ograniczenie prędkości w centrum Rymanowa Zdroju i na drodze w kierunku PCK , 

 - poprawienie widoczności przy wjeżdzie z ul. Kasztanowej na ul. Zdrojową poprzez 

 dokonanie wycinki drzewa lub  zamontowanie lustra. 

 

7. Radna  Rady Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk -  zwróciła uwagę na 

zły stan zjazdu do przejazdu przez rzekę Tabor na ul. Gospodarskiej zwłaszcza po 

silnych opadach deszczu, który jest zamulany . Proponuje o wyłożenie go płytami 

drogowymi. 

 

8. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2014 roku. 

 

 Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Miejskiej  

Burmistrz Gminy przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów 

za I półrocze 2014 roku. 

Rada Miejska w Rymanowie w dniu 20 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet gminy na 2014 

rok określając plan dochodów w wysokości 48.245.383,94 zł i wydatków w wysokości 

46.088.788,94 zł oraz rozchodów w kwocie 2.156.595,00 zł. W ciągu okresu 

sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków 

budżetowych oraz przychodów i rozchodów. Po zmianach planowane dochody wynoszą  



      -   5  - 

 

50.812389,22 zł, a planowane wydatki 50.806.794,22 zł oraz planowane przychody 

2.150.000,00 zł, a planowane rozchody 2.155.595,00 zł. 

Dochody ogółem wykonano w kwocie 26.705.089,76 zł tj. 52,55 % w stosunku do planu 

rocznego, w tym dochody bieżące na plan 46.513.553,22 zł wykonano 25.474.104,57 zł, a 

dochody majątkowe na plan 4.298.836,00 zł wykonano 1.230.985,19 zł. 

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.688.223,38 zl tj. 46,62 % planu rocznego, w tym 

wydatki bieżące na plan 42.491.434,80 zł wykonano 21.062.605,55 zł, a wydatki majątkowe 

na plan 8.3155.359,42 zł wykonano 2.625.617,83 zł. 

Na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków 

budżetowych. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 

3.016.866,38 zł. 

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się 

istotnych odchyleń w ich realizacji i zagrożeń mogącyh mieć wpływ na wykonanie zadań 

wynikających z uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

Dyskusji nad przedstawioną informacją Burmistrza Gminy nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że informacja z wykonania budżetu gminy 

Rymanów za I półrocze 2014 roku była przedmiotem posiedzeń stałych Komisji Rady i 

uzyskała pozytywną ich opinię . 

Stwierdzeniem , ze Rada Miejska informację Burmistrza Gminy z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2014 roku przyjęła do wiadomości zakończono omawianie tego punktu 

porządku obrad. 

 

9. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych funkcjonujących na 

terenie Gminy Rymanów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2014/2015. 

 

 W roku szkolnym 2014/2015 gmina Rymanów prowadzić będzie 6 Zespołów Szkół 

Publicznych w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum ( w Króliku 

Polskim, Posadzie Górnej, Klimkówce, Sieniawie, Milczy i Wróbliku Szlacheckim ), Zespół 

Szkół Publicznych ze szkołą podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym i szkołą 

muzyczną I stopnia oraz internatem ( Rymanów ) . Przy szkołach podstawowych w Milczy, 

Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim kontynuować będą swoją działalność  Punkty 

Przedszkolne, przy SP w Sieniawie Szkoła Filialna w Wisłoczku z siedzibą w Puławach 

natomiast przy ZSP w Posadzie Górnej Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

Na terenie Gminy działają także publiczne placówki oświatowe prowadzone przez inne 

podmioty : Szkoła Podstawowa w Głębokiem Fundacji Elementarz z Katowic, Szkoła 

Podstawowa w Bziance prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka 

nad Wisłokiem z Bzianki , Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Desznie , Przedszkole św. 

Józefa w Rymanowie , Przedszkole Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju oraz Niepubliczne 

Przedszkole Językowe ,, TUPTUSIOWO '' w Rymanowie. 

 

Informację Burmistrza Gminy o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2014/2015 Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

/ Informacja – załącznik /. 
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  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 45 

 

Salę obrad opuścili : radny Andrzej Pitrus i Andrzej Wiernusz .  Stan 11 radnych. 

 

10. Podejmowanie ichwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 

rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu  26 sierpnia 2014 roku Komisje Rady 

Miejskiej i uzyskały pozytywne opinie. 

 

 1/ 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 Przewodniczcy Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 577 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 

 

 Z teścią uchwały budżetowej zapoznła Skarbnik Gminy uzasadniając konieczność 

dokonania zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach poszczególnych działów 

klasyfikacji budżetowej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 578 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Posada Górna / 2014 ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Gmina Rymanów posiada nowe ,, Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów uchwalone w dniu 24 czerwca 2014 

roku. W dokumencie tym wyznaczono szereg nowych obszarów przeznaczonych do 

zainwestowania. Wskazanie nowych terenów pod zabudowę, a tym samym 

perspektywiczny rozwój na obszarze wiejskim gminy, podyktowany był przede wszystkim 

zamierzeniami inwestycyjnymi samorządu gminy oraz ekonomiczną zasadnością ( 

związanych z wyposażeeniem nowych terenów w niezbędną infrastrukturę ).  
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Tereny rozwojowe na obszarze wiejskim  związane są głównie z zabudową mieszkaniową, 

lecz w znacznej mierze dotyczą również zabudowy usługowej związanej  i turystyką. W 

studium ustalono, że racjonalna gospodarka przestrzenna gminy Rymanów powinna być 

dostosowana do charakterystycznych dla tego obszaru uwarunkowań rozwoju, przy 

wykorzystaniu szans, jakie one stwarzają, niwelowaniu problemów rozwojowych oraz 

realizacji potrzeb mieszkańców. Konieczne jest uwzględnienie zarówno uwarunkowań 

wynikających ze stanu środowiska i zagospodarowania, jak i kierunków oraz dynamiki 

zachodzących procesów. 

 Mając na uwadze powyższe , w celu znacznego usprawnienia i skrócenia czasu 

procedur związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, do opracowania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wyznaczono w pierwszej kolejności 

miejscowości : Posada Górna, Sieniawa, Klimkówka, Ladzin, w których z uwagi na 

dynamikę rozwoju, wydaje się najwięcej decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 579 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Klimkówka / 2014 ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr LVII / 580 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego  ,, Sieniawa / 2014 ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjeciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 581 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 6/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Ladzin / 2014 ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 582 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiany w projekcie uchwały dotyczą : 

 rozszerzenia katalogu zakupów refundowanych w związku z wnioskami rodziców 

ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego, 

( wprowadzono refundację opłat za abonament internetowy, zakup odzieży 

wykorzystywanej podczas praktyk zawodowych oraz strojów reprezentacyjnych np. mundur 

wojskowy w przypadku uczniów szkół średnich), 

 doprecyzowania zapisów dotyczących treści wniosku o przyznanie stypendium 

szkolnego i zasiłku szkolnego, 

 dodano zapis , dopuszczający pokrycie wydatków dokonywanych na cele edukacyjne 

również w okresie wakacyjnym tj. w lipcu i sierpniu danego roku. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 583 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel sąsiadującej działki wystapił z wnioskiem o zakup działki 

sąsiedniej nr 1831/2 o powierzchni 0,03 ha położonej w Ladzinie będącej własnością 

Gminy Rymanów. Działka zostanie wykazana do sprzedaży w drodze przetargu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr LVII / 584 / 14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 

nieruchomości , położonych w Sieniawie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działki nr 1232/1 wystąpili z wnioskiem o ekwiwalentną 

zamianę działki nr 408/2 o pow. 0,42 ha położonej w Sieniawie stanowiącej własność 

Gminy Rymanów, na której znajdują się budowle ( stawy, droga wewnętrzna, ogrodzenie ), 

stanowiące ich własność. W ramach zamiany za działkę gminną proponują działki nr 405/2 i 

750/4 o łącznej powierzchni 0,86 ha położone w Sieniawie, które stanowią ich własność. W 

celu dokonania takiej zamiany musi być podjęta stosowna uchwała. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 585 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wynika z wejścia w życie 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie trybu 

postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności 

zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych ( Dz.U.2014 poz. 656 ) : 

 
 § 3.  Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych 

wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal 

informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms),e-mail, telefon, faks, o terminie zapłaty należności 

pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu 

niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i 

mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego 

oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim 

jest zarządzanie nowym systemem gospodarki odpadami wprowadzonym od 1 lipca 2013 

roku. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 586 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt Uchwały jest wynikiem ustaleń dokonanych w dniu 14.08.2014 roku 

przez Wojewódzką Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ( przy udziale 

przedstawicieli Gminy Rymanów ) w trakcie wizji lokalnej na drogach wojewódzkich nr 

887 w Rymanowie Zdroju i nr 889 w Sieniawie, której przedmiotem rozstrzygnięcia były 

wnioski Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyznaczenia dodatkowych 

przejść dla pieszych i/lub ograniczenia prędkości w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa pieszych. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji warunkiem realizacji wniosków ( w uzgodnionym zakresie ) 

jest opracowanie na koszt Gminy projektów zmiany stałej organizacji ruchu na tych drogach 

w uzgodnieniu z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich a następnie przekazanie 

projektów Województwu Podkarpackiemu do realizacji. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 11 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVII / 587 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

> sprawdzimy na czyjej posesji rośnie drzewo zasłaniające lampę oświetlenia ulicznego i 

albo sami dokonamy usunięcia tej ucążliwości albo zlecimy wykonanie ZE Sanok, 

> nawiążę kontakt ze Starostą Krośnieńskim w sprawie pozyskania klińca na połatanie dziur 

w drodze , o której mówił radny Bronisław Bruk, 

> odnośnie niewyasfaltowanego odcinka wjazdu na drogę krajową z ul. Długiej w 

Sieniawie. Wszelkie prace na drodze krajowej wymagają zgody Zarządu Dróg Krajowych. 

Sprawa brodu przez rzekę Wisłok jest nam wszystkim znana . Podejmę rozmowy z 

wykonawcą mostu celem zmniejszenia wskazanych uciążliwości. 
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> zwrócę się do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie o załatanie powstałej dziury przy 

wjeździe na ul.Piłsudskiego w Rymanowie , a odnośnie oświetlenia ulicznego ul. Bartoszów 

porozmawiamy w okresie późniejszym, 

> zorganizuję spotkanie z udziałem wnioskodawcy celem omówienia tematu zabudowy wiat 

przystankowych w Rynku w Rymanowie, 

> poprawimy zamontowanie łapacza wody w Rymanowie Zdroju w najbliższym okresie z 

chwilą jak będzie mniejszy ruch samochodów z uwagi na potrzebę wprowadzenie zakazu   

wjazdu na tym odcinku , 

> znak ślepa ulica zostanie ustawiony, a w obrębie Rymanowa Zdroju z uwagi na teren 

zabudowany obowiązuje ograniczenie szybkości poruszania się samochodów, 

> rozważymy możliwość ustawienia lustra na wskazanym odcinku w Rymanowie Zdroju. 

> potrzebę wykonania odmulenia przejazdu przez rzekę Tabor na ul. Gospodarskiej proszę 

zgłaszać telefonicznie do Urzędu Gminy lub ZGK Rymanów . Odpowiedzialne służby 

wiedzą o potrzebie usunięcia tej uciążliwości. 

Rozpatrzymy możliwość usytuowania trzech płyt drogowych na zjeździe do rzeki z ul. 

Gospodarskiej. 

 

12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad LVII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 4o zamknął 

obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  w  Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /                 Henryk  Smolik 

         

 

 

 


