PROTOKÓŁ XXVIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 25 listopada 2016 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a.

1. Otwarcie sesji
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie o godz. 904 rozpoczęła obrady sesji
i rozpoczęła ich prowadzenie.
W sesji uczestniczyli:
o Radni Rady Miejskiej w Rymanowie,
o Burmistrz Gminy Rymanów

-

Wojciech Farbaniec,

o Z-ca Burmistrza Gminy

-

Jan Materniak,

o Skarbnik Gminy

-

Bernarda Łożańska,

o Sekretarz Gminy

-

Marek Penar,

o Radca Prawny

-

Bożena Zajdel,

o Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów
Urzędu Gminy Rymanów,
o Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli z terenu Gminy Rymanów.
Na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdzono, że w sesji uczestniczy 14 radnych
i tym samym prawomocność została zachowana.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVII 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

XXVII

sesji

Rady Miejskiej

w Rymanowie.
7. Interpelacje radnych - wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
o zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.,
o uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017",

o uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok",
o przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2017
rok",
o przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymanów na
lata 2016 -2025,
o wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości
niezbudowanych, położonych w Rymanowie Zdroju,
o wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę Rymanów darowizny prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych
w Rymanowie Zdroju,
o wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału
w nieruchomości położonej w Rymanowie,
o wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno,
o wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych
w Rymanowie Zdroju,
o wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w
Sieniawie i Klimkówce oraz wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Rymanów położonej w Klimkówce.
o zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gmin y Rymanów",
o uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Łazy - farma
fotowoltaniczna",
o zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla
gminnych jednostek oświatowych.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących
osiedli.
10. Zamknięcie sesji.
Na

zapytanie

Przewodniczącej

Rady

Miejskiej

dot.

wprowadzenia

zmian

odpowiedział Burmistrz Gminy Rymanów, który złożył wniosek o wykreślenie z porządku
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych
w Sieniawie i Klimkówce oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej
w Klimkówce i wprowadzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
zamiany nieruchomości położonych w Sieniawie i Klimkówce.
Za przyjęciem nowego porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
było 14 radnych.
3. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Nie wniesiono uwag do protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia
18.10.2016 r. Za przyjęciem protokołu było 14 radnych.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie
w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Krystyna Przybyła - Ostap przystąpiła do złożenia
informacji o swojej działalności w okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu).
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków
z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie
międzysesyjnym.
Burmistrz Gminy Rymanów - Wojciech Farbaniec przystąpił do złożenia informacji
o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej sesji, a następnie informacji ze
swojej działalności w okresie od 19.10.2016 r. do 25.11.2016 r. (informacja w załączeniu).
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVII sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie.
Sekretarz Gminy - Marek Penar przedstawił informację o realizacji uchwał podjętych
na XXVII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18.10.2016 r. (informacja w załączeniu).
7. Interpelacje radnych - wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących
osiedli.
Radni nie zgłosili interpelacji.
Zgłoszone zostały następujące wnioski i zapytania:
1. Tomasz Rajnik - radny z Posady Górnej - pytał dlaczego nie działa tężnia
w Rymanowie Zdroju oraz o uszkodzony przystanek na Posadzie Górnej. Wnioskował
również o rozwiązanie problemu wyjazdu na ul. 3 Maja w Posadzie Górnej k/ posesji
po Pniakach - z racji wysokiego płotu jaki wybudowany został przez obecnych
właścicieli - obecnie jest zagrożenie dla pieszych korzystających z chodnika wzdłuż
drogi Rymanów – Rymanów Zdrój,
2. Andrzej Biel –radny z Rymanowa - pytał o planowane spotkanie z Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego i jego rezultaty, ekspertyzę zabezpieczenia drogi przy
ulicy Bieleckiego, złożony do UM wniosek na rozbudowę GOK-u w Rymanowie oraz
stanowisko komisji heraldycznej w sprawie herbu Rymanowa. Zgłosił również
wniosek o oczyszczenie tablic informacyjnych oraz wymianę tablicy historycznej
przy Przedszkolu Sióstr Służebniczek w Rymanowie,

3. Grzegorz Wołczański - radny z Rymanowa - wnioskował o budowę bieżni
sportowej na stadionie w Rymanowie o egzekwowanie przestrzegania znaków
drogowych oraz o nakazanie usunięcia bannerów wiszących na płotach na ul. Wola
w kierunku ul. Zielonej - przez ww. ograniczenia utrudniona jest komunikacja w tym
rejonie. Złożył również wniosek o uporządkowanie znaków drogowych na rynku
w Rymanowie i jego okolicach.
4. Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki wnioskował o naprawę odcinka drogi
będącej własnością Nadleśnictwa na tzw. Kopalni,
5. Krzysztof Guzylak – radny z Wróblika Szlacheckiego wnioskował o odmulenie
rowu przydrożnego przy DW-887 k/stacji kolejowej oraz o poinformowanie go jeżeli
będzie dokonywany przegląd tego miejsca przez służby PZDW gdyż chciałby w tym
przeglądzie uczestniczyć. Złożył również wniosek o naprawę lampy oświetlenia
ulicznego k/stacji kolejowej,
6. Ignacy Śliwka - radny z Rymanowa Zdroju złożył wniosek o zwrócenia się do
Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. o naprawę oświetlenia na ul. Leśnej
w Rymanowie Zdroju,
7. Józef Kijowski - radny z Milczy wnioskuje o odczyszczenie z liści wlotu do rury
odprowadzającej wodę z placu przy domu ludowym oraz o odmulenie rowu przy
drodze powiatowej w Zmysłówce,
8. Dariusz Bek – sołtys z Sieniawy wnioskował o przecięcie gałęzi zwieszających się
nad drogą na ul. Wiśniowej w Sieniawie i przy przystanku do Głębokiego oraz
naprawę fragmentu drogi krajowej DK-28,
9. Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej wnioskował o naprawę drogi na
ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej,
10. Alicja Kopecka - Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Rymanowie Zdroju złożyła
wnioski w sprawie naprawy parkingu przy bloku na ul. Kasztanowej (zapadnięte
kratownice), naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Rymanowa Zdroju - gdyż wiele
lamp nie świeci oraz o przecięcie zwieszających się gałęzi na drogą na ul. Ogrodowej
w Rymanowie Zdroju k/posesji Maśnika,
11. Krystyna Przybyła - sołtys z Bzianki wnioskowała o przecięcie gałęzi przy drodze
powiatowej,
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
Przed przystąpieniem do odczytania projektów uchwał objętych porządkiem obrad
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała uczestników sesji, że wszystkie uchwały
omawiano na posiedzeniu komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Rymanowie.
o zmian w uchwale budżetowej na 2016 r.,
Uchwałę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przedstawiła i poddała pod
głosowanie Skarbnik Gminy.
Zapytanie dot. kwoty zamiany z MPGK sp.z o.o. zadał Andrzej Biel - radny
z Rymanowa. Odpowiedzi udzieliła Bernarda Łożańska.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o uchwalenia "Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2017
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Jan Materniak Z-ca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie projektu uchwały związane jest z realizacją art. 5a ust. 1
nowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) nakładającej na organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 niniejszej
ustawy.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Jan Materniak Z-ca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz. 487)
stanowi, że: "Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są
obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów
alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy".
Zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych,
zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów
niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. Alkoholizm jest chorobą
społeczną i jak każda inna wymaga leczenia. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele
wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je otaczających. Im
szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są szanse na
końcowy sukces. Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
trzeźwości nakłada na radę gminy obowiązek uchwalania corocznie gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
został opracowany zgodnie z wyżej wymienionymi obligatoryjnymi zadaniami oraz
potrzebami występującymi na terenie gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok jest zasadne.
Uwag nie było.

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na
2017 r.
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Jan Materniak Z-ca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 224) stanowi, że:
,,Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego (...)”.
Zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
wynikających z używania narkotyków, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie
występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do pokonywania już istniejących
problemów. Narkomania jest chorobą społeczną i jak każda inna wymaga leczenia. Proces ten
jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych,
ale także od osób je otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym
zakresie tym większe są szanse na końcowy sukces. Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 224) nakłada na radę
gminy obowiązek uchwalania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok został opracowany zgodnie z wyżej
wymienionymi obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.
W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok jest zasadne.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rymanów
na lata 2016 -2025
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Jan Materniak Z-ca Burmistrza Gminy. Uwag nie było.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny
nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rymanowie Zdroju,
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Na wniosek właścicieli działek nr 414/1 i 415/1 oraz wniosek
użytkownika wieczystego działek nr 416/3, 416/5, 426/2, 428/4 położonych w Rymanowie
Zdroju, które stanowią w terenie drogę dojazdową (część ul. Anny i Jana Potockich oraz
droga wewnętrzna do obiektów "Gołąbek" i "Opatrzność") dokonaliśmy sprawdzenia

parametrów drogi (szerokość, nawierzchnię, użytek) i następnie przygotowany został projekt
uchwały w tej sprawie.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 12 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.
o wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości niezbudowanych, położonych
w Rymanowie Zdroju
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Na wniosek właścicieli działek nr 414/1 i 415/1 oraz wniosek
użytkownika wieczystego działek nr 416/3, 416/5, 426/2, 428/4 położonych w Rymanowie
Zdroju, które stanowią w terenie drogę dojazdową (część ul. Anny i Jana Potockich oraz
droga wewnętrzna do obiektów "Gołąbek" i "Opatrzność") dokonaliśmy sprawdzenia
parametrów drogi (szerokość, nawierzchnię, użytek) i następnie przygotowany został projekt
uchwały w tej sprawie.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 12 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.
o wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału
w nieruchomości położonej w Rymanowie
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Na wniosek współwłaściciela nieruchomości rolnej przygotowany
został projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału 1/2
części w nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako
działka nr 180 o pow. 0,0512 ha położonej w Rymanowie. Gmina Rymanów jest
współwłaścicielem w 1/2 części przedmiotowej nieruchomości.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 14 głosach za.
o wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących
własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: W zawiązku z zaplanowaniem w budżecie gminy na rok 2017
dochodów ze sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym
przygotowujemy sukcesywnie do sprzedaży działki, które posiadają uregulowany stan
prawny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego został przygotowany projekt

uchwały w sprawie wykazania do sprzedaży działek położonych w obrębie ewidencyjnym
Deszno.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 14 głosach za.
o wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych
w Rymanowie Zdroju
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Na wniosek właścicieli działek nr 355, nr 354/3 i nr 352/4
przylegających do działek nr 351/5, 351/6, 351/7 położonych w Rymanowie Zdroju
stanowiących własność Gminy Rymanów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
Osiedla w Rymanowie Zdroju przygotowany został projekt uchwały w sprawie wykazania so
sprzedaży działek. Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprzedaż odbędzie się w trybie
bezprzetargowym.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 14 głosach za.
Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła przerwę w obradach od godz. 1020 do godz. 1035
o wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych
w Sieniawie i Klimkówce
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp.
z o.o. jest w posiadaniu nieruchomości położonej w Klimkówce zabudowanej
przepompownią oznaczoną jako działka nr 3337/5 stanowiącej własność Gminy Rymanów.
W związku z regulacją stanu prawnego ww. nieruchomości wystąpili z wnioskiem
o dokonanie ekwiwalentnej zamiany ww. nieruchomości za nieruchomość położoną
w Sieniawie zabudowaną nieużytkowanym budynkiem administracyjnym, oznaczona jako
działka nr 1231/1 o pow. 0,2052 ha.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących.
o zmiany "Studium uwarunkowań
przestrzennego Gmin y Rymanów"

i

kierunków

zagospodarowania

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec Burmistrz Gminy (uzasadnienie w załączeniu do uchwały). Uwag nie było.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosów za.
o uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Łazy farma fotowoltaniczna"
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech Farbaniec Burmistrza Gminy (uzasadnienie w załączeniu do uchwały). Uwag nie było.
Uchwałę podjęto przy 12 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.

o zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej
dla gminnych jednostek oświatowych
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przedstawił i poddał pod głosowanie Wojciech
Farbaniec - Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie: Zgodnie z przepisem art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym 9Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) gmina może zapewnić wspólną
obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Stosownie do przepisu
art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy w drodze uchwały określa
jednostki obsługiwane, jednostki obsługujące oraz zakres obowiązków powierzonych
jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. niniejsza uchwała stanowi realizację
wymienionych przepisów i zapewnienie wspólnej obsługi jednostek oświatowych przez
ZEAS w Rymanowie, poprzez dostosowanie zasad funkcjonowania do obowiązujących
przepisów.
Uwag nie było.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosów za.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących
osiedli.
Odpowiedzi na zadane podczas sesji Rady Miejskiej wnioski i zapytania udzielił
Burmistrz Gminy - Wojciech Farbaniec. Wszystkie zgłoszone wnioski będą poddane
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.

12. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła XXVIII
sesje Rady Miejskiej w Rymanowie o godz. 1130.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie
Krystyna Przybyła - Ostap

Protokołowała:
Małgorzata Żarnowska

