
     P r o t o k ó ł  Nr XXIV/16 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 22 lipca 2016 roku 

  w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Sesję XXIV otworzyła o godzinie 9 03 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie . 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów . 

 Marek Penar  - Sekretarz Gminy . 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 Daniel Piwowar - radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

 Jan Rajchel  - p.o. Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Jan Kilar  -  Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 13 radnych. 

Radni nieobecni  - Michał Chentosz 

      Grzegorz Wołczański. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej ( jak w załączeniu  

do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłaszano. 

 

 Porządek obrad przedstawiał sie następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej 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 XXIII sesji Rady Miejskiej. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli. 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/ uchwalenia '' Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Rymanów'', 

 2/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

 3/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2017 rok, 
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 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy fianansowej Województwu 

 Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

 5/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

 Rymanowie. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących 

osiedli. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

  

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXIII sesji z dnia 26 czerwca 2016 

roku. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 

4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie z uczestnictwa w 

spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 29 czerwca do 22 lipca 

2016. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym za okres od 29 czerwca 

do 22 lipca 2016 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy pomiędzy 

sesjami. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawiuł informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności za okres od 29 czerwca 2016 r. do 22 lipca 2016 

roku . 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od dnia 29 czerwca 2016 do 22 lipca 2016 roku. 

( Informacja - załącznik ). 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
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Wnioski i zapytania : 

 

Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Daniel Piwowar podzielił się informacją z działalności Rady 

Powiatu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadania, które realizowane są lub planowane do 

realizacji na terenie Gminy Rymanów. 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa – wnioskuje o zaniechanie poboru opłaty parkingowej w 

sobotę  z racji wyroku sądowego uznającego sobotę za dzień wolny od pracy, 

 - wnioskuje o odnowienie tablic na nekrologii. 

 

2. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wnioskuje o niezwłoczną naprawę  drogi powiatowej 

i poboczy przez wieś , 

 - wnioskuje o zapytanie inwestora budowy sieci światłowodowej o powody przerwania 

 realizacji inwestycji mimo tego, że mieszkańcy mają podpisane z nim umowy. 

 

3. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej zgłosił konieczność wykoszenia działki przy 

budynku poczty w Rymanowie w części przynależnej do ORANGE-telefonii, 

 - wnioskuje o zamontowanie bariery koło remizy OSP w Posadzie Górnej przy drodze w 

 kierunku rzeki, 

 - wnioskuje o dokonanie wycinki zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych i powiatowych z uwagi 

 na poprawę bezpieczeństwa i wykoszenie pobocza drog z wysokich traw. 

 

4. Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego wskazał na potrzebę wystąpienia do Starosty 

Krośnieńskiego o ujęcie w planach budowy trzech mostów w Bałuciance i dokonanie 

przecięcia gałęzi i zakrzaczeń wystających na drogę w kierunku od Królika Polskiego do 

Bałucianki. 

 

5. Radny Józef Oberc z Rymanowa wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do 

ograniczenia szybkości pojazdów na ul. Mitkowskiego i Mickiewicza w Rymanowie, 

 - wskazał na utrudnienia z wjazdem na drogę krajową 28 od strony Rymanowa Zdroju w 

 soboty i niedzielę , 

 - zgłosił uciążliwość związaną z motocyklami i kładami jeżdzącymi ul. Mitkowskiego oraz 

 innymi ulicami, 

 - wykoszenia tzw.,, bezpańskich '' działek na Osiedlu Nr II w Rymanowie. 

 

6. Jan Zalisz – sołtys sołectwa Wisłoczek wnioskuje o naprawę drogi gminnej w Wisłoczku w 

kierunku Spółdzielni i o wystąpienie do PZD w Sanoku o naprawę drogi powiatowej w 

Pastwiskach. 

 

7. Krystyna Przybyła – sołtys sołectwa Bzianka wnioskuje o wykoszenie skarp przy moście w 

kierunku Beska. 

 

8. Bronisław Bruk – sołtys sołectwa Puławy wnioskuje o wykoszenie poboczy wzdłuż drogi 

powiatowej – od mostu na Wisłoku – w kierunku Puław i o podjęcie działań celem poprawy 

stanu zwisających kabli światłowodowych. 

 

9. Janusz Dąbrowski – sołtys sołectwa Głębokie zgłosił konieczność naprawy rowu 

wyłożonego płytkami w kierunku do kościoła, zamontowania kraty łapacza wody na drodze 

gminnej k/Walusa. Wskazał na potrzebę położenia dywanika asfaltowego na 

pozostawionym odcinku drogi powiatowej w kierunku Głebokiego i odmulenie rowu 

przydrożnego. 
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10. Janusz Delimat – sołtys sołectwa Ladzin wnioskuje o zamontowanie progów zwalniających 

na niektórych drogach w Ladzinie oraz o załatanie dużej dziury w drodze DW-887 

pomiędzy Ladzinem a Wróblikiem Szlacheckim. 

 

11. Czesław Szajna przewodniczący osiedla nr 1 w Rymanowie zgłosił konieczność wykoszenia 

działki przy ul. Paderewskiego. 

 

12. Jan Dudzik – sołtys sołectwa Bałucianka zgłosił konieczność przebudowy mostów w 

kierunku Bałucianki. 

 

13. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna wnioskuje o wykoszenie poboczy wzdłuż ul. 

Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej, w tym k/barier drogowych, obcinkę zwisających gałęzi 

drzew i o zamontowanie łapacza wody. 

 

 8 .  Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ uchwalenia '' Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Rymanów''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska, po zasiągnięciu opinii 

Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z wymogiem przepisu art.4 

ust.3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i 

porządku w gminie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

 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 XXIV / 245 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów . Projekt uchwały zawiera również sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

 

 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 XXIV / 246 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 3/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2017 rok. 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z koniecznością zorganizowania dowozu uczniów do szkół 

prowadzonych przez Gminę Rymanów w roku szkolnym 2016/2017 zaistniała potrzeba 

zarezerwowania w budżecie gminy Rymanów na 2017 rok kwoty na dowóz uczniów od 1 stycznia 

2017 do 30 czerwca 2017 roku. 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIV / 247 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 Z treścia projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

Uzasadnienie : w związku ze zmianą nazwy zadania, a tym samym kwalifikacji budżetowej 

zadania, konieczna jest zmiana nazwy zadania na - ,, Remont ( odnowa ) drogi wojewódzkiej Nr 

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

Polski'' celem dostosowania do wymagań Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

 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 XXIV / 248 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 Z treścia projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie : Dokonano następujących zmian w dochodach : 

W dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 14.000,00 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie ze 

złożonym wnioskiem o dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy 

dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i 

zajęć rewalidacyjnych. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 14.000,00 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 600 przesunięto środki z dotacji dla Województwa Podkarpackiego na drogę z wydatków 

majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 149.400,00 zł. 

W dziele 801 zwiększenie 14.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie 

pomocy dydaktycznych w celu podoszenia jakości udzielnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. 

W dziele 852 przesunięto środki w kwocie 18.000,00 zł z grupy wynagrodzenia na pozostałe 

wydatki w związku z tym iż osoba fizyczna wykonująca prace na umowę zlecenie założyła 

działalność gospodarczą. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 181.400,00 zł, zmniejszono o kwotę 167.400,00 zł. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

( Salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar ). 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIV / 249 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela działki nr 2695/1 przylegającej do działki 4021/7 oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie przygotowany został projekt 

uchwały w sprawie wykazania jej do sprzedaży. Sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym. 

 

 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 XXIV / 250 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> podejmiemy działania w zakresie zaniechania poboru opłaty parkingowej w Rymanowie w soboty 

oraz zlecimy wykonanie odnowienia tablic na nekrologii. 

> złożymy pisemny wniosek do Starosty Krośnieńskiego o niezwłoczna naprawę drogi i poboczy w 

Klimkówce , zostanie skierowane zapytanie do inwestora budowy sieci światłowodowej w 

Klimkówce o powód zaprzestania prac , 

> wystąpimy do ORANGE-telefoni o uporządkowanie wskazanej działki przy budynku poczty w 

Rymanowie .Pracownik Referatu RIN nawiązę kontakt z radnym Rajnikiem celem ustalenia czy 

konieczne jest zamontowanie bariery . Strażnicy Straży Miejskiej po dokonaniu objazdu dróg 

gminnych nakażą właścicielom przecięcie zwieszających się nad drogą gałęzi zakrzaczeń . 

Zakrzaczenia w pasie drogowym gminnym zlecone zostaną ZGK. 

Wykoszenie poboczy z wysokich traw i przecięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej do Bałucianki o 

które  samochody odrapują lakier jako pilne prześlemy do Starosty Krośnieńskiego . Na ulicy 

Wierzbowej w Rymanowie Zdroju po uzgodnieniu i wskazniu miejsc dokonamy przekoszenia 

pobocza. 

> zawnioskujemy  do Starosty Krośnieńskiego  o przebudowę mostów w Bałuciance, 

> Pracownik Referatu RIN po spotkaniu z radnym ustali działania jakie należy podjąć w temacie 

ograniczenia szybkości na ul. Mitkowskiego i Mickiewicza w Rymanowie . Straż Miejska 

zastanowi się czy jest zasadnym kierowanie ruchem w sobotę i niedzielę w Rymanowie przy 

wjeżdzie  na drogę krajową od strony Rymanowa Zdroju. Jeżeli tak to należy się zwrócić do 

Komendanta Policji w Krośnie o pomoc w tym zadaniu.  
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Uciążliwość jeżdzących głośnych motocykli i kładów sprawdzi Straż Miejska . Pracownik Referatu 

ROŚ nawiąże kontakt z radnym odnośnie wykoszenia ,, bezpańskich '' działek . 

> naprawę drogi gminneej wykona ZGK a o naprawę drogi powiatowej w Pastwiskach wystąpimy 

do PZD w Sanoku. 

> wniosek o wykoszenie skarp przy  moście w kierunku Beska -Referat RIN przekaże telefonicznie 

do PZD w Sanoku, 

> wniosek o wykoszenie poboczy wzdłuż drogi powiatowej od mostu na Wisłoku w kierunku 

Puław Referat RIN przekaże telefonicznie do PZD w Krośnie. Podejmiemy działania o odszukanie 

instytucji odpowiedzialnej za  kabel światłowodowy w kierunku Puław i zwrócimy się do niej o 

dokonanie  przeglądu i naprawy zwisających kabli światłowodowych. 

> dokonamy poprawienia stanu rowu wyłożonego płytkami w kierunku do kościoła w Głębokiem. 

O wykonanie dywanika asfaltowego na pozostawionym odcinku drogi powiatowej w kierunku 

Głębokiego i o udrożnienie rowu wystapimy do Starosty Krośnieńskiego. Pracownik Referatu RIN 

sprawdzi po kontakcie z sołtysem wskazane miejsce zamontowania kraty łapacza wody na drodze 

gminnej. 

> pracownik Referatu RIN wspólnie z sołtysem sołectwa Ladzin odbędzie spotkanie w terenie 

odnośnie budowy progów zwalniających na drogach gminnych . Wniosek o naprawę wskazanej 

dziury w drodze wojewódzkiej zostanie przekazany telefonicznie do Rejonu PZDW w Rymanowie , 

> wniosek o wykoszenie działki przy ul. Paderewskiego został zrealizowany, 

> pracownik Referatu RIN nawiąże kontakt z sołtysem sołectwa Posady Górnej odnośnie 

wykaszania poboczy wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej i wskazanego miejsca zamontowania kraty łapacza 

wody na drodze gminnej. 

 

 Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się z prośbą do prowadzącej obrady sesji  o umożliwienie  

odczytania ,, Oświadczenia Burmistrza Gminy Rymanów '' odnośnie wyjaśnienia podniesionych w 

publikacji zarzutów i twierdzeń upublicznionych przez Pana Grzegorza Wołczańskiego na portalu 

internetowym www.rymanowiak.pl w dniach 4 i 14 lipca 2016 roku i załączenia go do 

sporządzanego protokołu z obrad sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap 

poinformowała , że porządek obrad XXIV sesji został zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 10 55 zamknęła obrady 

XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

http://www.rymanowiak.pl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


