
     P r o t o kó ł  Nr XIX / 16 

 

 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 marca 2016 
 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

 XIX sesję nadzwyczajną o godzinie 7 30  otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni według listy obecności. 

2. Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

3. Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

4. Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. Stan 

Rady wynosił 13 radnych. 

 

Radni nieobecni usprawiedliwieni : 

 

1. Śliwka Ignacy 

2. Urbanik Tadeusz 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że sesja została zwołana na 

wniosek Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku. 

W związku z planowaną  realizacją odnowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 887 na odcinku 

Rymanów Zdrój – Królik Polski ( dł. 3000 mb) Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił 

się z prośbą o wsparcie finansowe tego zadania przez Gminę Rymanów. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad XIX sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 3/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 4/ określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

4. Wnioski i zapytania. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodnicząca Rady przedstawiony porządek obrad XIX sesji nadzwyczajnej poddała pod 

głosowanie. 
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W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowaną realizacją odnowy odcinka drogi wojewódzkiej Nr 887 

Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku Rymanów Zdrój – Królik Polski w km 28+810 – 31+ 

810 ( dł. 3000 mb), Marszałek Województwa Podkarpackiego  zwrócił się z pisemną prośbą do 

Burmistrza Gminy Rymanów o wsparcie finansowe ww. zadania. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o konieczności wsparcia finansowego dla 

zadania planowanego do realizacji w danym roku budżetowym w zakresie odnowy drogi 

wojewódzkiej,przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego, w rejonie , której jest ona 

planowana do wykonania. Wysokość wsparcia  ww. zadania powinna wynosić minimum 30 % 

całkowitej wartości zadania. 

W związku z tym , że koszt szacunkowy przedmiotowej odnowy wynosi około 996 000,00 zł, 

dofinansowanie Gminy Rymanów to kwota 299 000,00 zł. 

W przypadku akceptacji dofinansowania tego zadania przez Gminę, zostanie przygotowane 

stosowne porozumienie, które szczegółowo określi warunki i zasady wzajemnej współpracy przy 

jego realizacji. 

Dofinansowanie ze strony Gminy zmniejszy obciążenie budżetu Województwa na to zadanie, a 

pozyskane środki uwolnią środki własne, które mogą zostać przeznaczone na inne, równie ważne i 

niezbędne inwestycje drogowe, w tym na terenie Gminy Rymanów. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,  2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XIX / 206 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w dziale 600 przesunięto środki z wydatków majątkowych na pomoc finansową w 

formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – 

odnowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa na odcinku 

Rymanów Zdrój – Królik Polski w kwocie 299 000,00 zł oraz w kwocie 260 000,oo zł przeniesiono 

do działu 630. W dziale tym wprowadzono wydatki na budowę tężni w Rymanowie Zdroju w 

kwocie 260 000,00 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 559 000,00 zł, zmniejszono o kwotę 559 000,00 zł. 

 

W zapytaniu radny Biel Andrzej pytał z jakiego działu bierzemy  środki w wysokości 559 000,00 zł 

. Odnośnie środków na wsparcie odnowy odcinka drogi wojewódzkiej na terenie Gminy radni byli 

informowani wcześniej przez Pana Burmistrza, natomiast o budowie tężni w Uzdrowisku 

dowiadujemy się dzisiaj. W 2016 roku planowano tylko prace w zakresie poprawy wyglądu  i 

estetyki naszej miejscowości uzdrowiskowej. 
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Odpowiedzi na postawione pytanie udzielił Burmistrz Gminy. 

Środki te przekazujemy  z działu Transport i łączność , które w trakcie realizacji budżetu 

uzupełnimy z uzyskanej nadwyzki budżetowej 2015 roku. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XIX / 207/ 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych  na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : uchwała ta uchyla Uchwałę Nr XVIII/203/16 z dnia 4 marca 2016 roku z uwagi na 

to, że będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę nr XIX / 208 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jak do poprzedniej uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 209 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4. Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Guzylak Krzysztof – wniósł o przygotowanie na następną sesję projektu uchwały w 

sprawie zmian w Planach Zagospodarowania Przestrzennego tych miejscowości , w których 

planowane sa budowy turbin wiatrowych. 

 Pytał też o budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wróbliku Szlacheckim oraz 

 wskazał na potrzebe poprawu stanu odcinka tej drogi w rejonie stacji PKP . 

 

2. Radny Wołczański Grzegorz – skierował zapytanie w sprawie mieszkania komunalnego 

rodziny Kochańskich . 
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3. Radny Kielar Kazimierz -  wnióśł o poprawę pobocza drogi powiatowej w Klimkówce w 

rejonie zakrętu drogi w kierunku kościółka , 

 - skierował zapytanie , czy odpady szkodliwe powstałe przy produkcji , mogą być 

 udostępniane jako materiał opałowy . Sądzę, że winny one trafiać do utylizacji, a nie do 

 spalania w piecach . 

 

4. Tomasz Rajnik  - pytał o rodzinę z Posady Górnej mieszkającą w budynku , na którym 

umieszczona została tabliczka z napisem ,, obiekt zagrożony ''. 

 

 Odpowiedzi na wnioski udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

Podzielił się informacją, że Gmina Rymanów wygrała toczącą się w Sądzie sprawę o zwrot 

wpłaconych środków na boisko '' Orlik w Rymanowie''. 

 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna 

Przybyła – Ostap poinformowała , że porządek obrad XIX sesji nadzwyczajnej został zrealizowany 

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 8 20 zamknęła 

obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

  Na tym protokół zakończono. 

 

Z okazji zbliżającyh się Swiąt Wielkanocnych złożyła najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 

pomyślności i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Niech ten radosny Świąteczny czas, spędzony w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze będzie dla 

nas źródłem nadziei, siły oraz wiary. 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


