
         P r o t o k ó ł  Nr XXXV/17 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24 marca 2017 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXXV otworzył o godzinie 9 02  i prowadził Wiceprzewodniczący Rady Andrzej 

Pitrus, który powitał radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność obrad zaznaczając, że w sesji uczestniczy 12 radnych. 

Nieobecni radni : Janusz Chudziński, Krystyna Przybyła – Ostap, Grzegorz Wołczański. 

 

W sesji uczestniczyli :  

 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy, 

 Radni    - według listy obecności, 

 Bernarda Łożańska   - Skarbnik Gminy, 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 

 Zenon Filipek   - Radca Prawny, 

 Anna Kwiatkowska  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, 

 Jan Kilar   - Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego O S P, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju – według listy 

obecności. 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie ( jak w załączeniu ). 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie do punktu 9 

kolejnego podpunktu w sprawie : 

 

14) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 

2020.     ( 12 głosów za ). 

 

Innych wniosków nie było. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXXIV 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 XXXIV 

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli. 
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8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów i zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2016 rok. 

9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

2) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

3) przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu Współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznegoo na 2016 rok'', 

4) przyjęcia '' Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2017 roku'', 

5) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego na 

okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku, 

6) nadania nazwy ulicy w Milczy, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, 

9) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, 

12) udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 

lat działek gminnych położonych w Klimkówce, 

13) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Rymanów, 

14) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na 

lata 2016 – 2020. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych, sołtysów, 

przewodniczących osiedli. 

11. Zamnknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad XXXV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu Nr XXXIV/17 sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 24 lutego 2017 roku , wobec czego Wiceprzewodniczący Rady zarządził 

głosowanie nad jego przyjęciem. 

W głosowaniu protokół został przyjęty przy 12 głosach za. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Andrzej Pitrus z upoważnienia 

Przewodniczącej Rady przedstawił sprawozdanie z jej uczestnictwa w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym za okres od 24 lutego 2017 roku do 24 marca 2017 

roku. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z XXXIV 

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy 

w okresie międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania 

wniosków zgłoszonych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 24 lutego 2017 

roku do 24 marca 2017 roku. 

( Sprawozdania – załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek  Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 24 lutego 2017 roku do 24 marca 2017 roku . 

( Informacja – załącznik do protokołu ). 

 

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

osiedli. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania radnych : 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa – zwrócił się z prosbą o wycinkę tui przy schodach 

k/kościoła naprzeciwko SPG ZOZ w Rymanowie, 

 - pytał o losy złożonego wniosku do RPO na przebudowę GOK-u oraz o oszczędności po-

 przetargowe. 

 

2. Radny Ignacy Śliwka z Rymanowa Zdroju – zwrócił uwagę na znajdujące się przy budynku 

KRAKUS w Rymanowie Zdroju – szpecące wizerunek budy, 

 

3. Radny Józef Oberc z Rymanowa – zwrócił sie z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej 

działalności dotowanych przez gminę klubów sportowych oraz skierował zapytanie o 

obowiązujące zasady udzielania pomocy potrzebującym przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 

Wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli. 

 

1. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie 

powalonych gałęzi drzew w pasie drogowym powyżej szkoły w Posadzie Górnej, 

 

2. Krystyna Przybyła – sołtys sołectwa Bzianka zwróciła sie z wnioskiem o przegląd i 

uzupełnienie poboczy przy drodze powiatowej Bzianka – Besko. 
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3. Jan Dudzik – sołtys sołectwa Bałucianka  zwrócił sie z prośbą o interewncję w sprawie 

uszkodzeń na mostach w Bałuciance spowodowanych zimowym odśnieżaniem. 

 

4. Czesław Szajna – przewodniczący osiedla Nr 1 w Rymanowie wnioskuje o utwardzenie 

pobocza na zakręcie drogi powiatowej – na ul. Paderewskiego w Rymanowie. 

  

   8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów i zadań z zakresu wspierania 

rodziny za 2016 rok. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone oraz własne z zakresu 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń alimentacyjnych. 

Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaca dodatki mieszkaniowe i 

energetyczne dla mieszkańców Gminy Rymanów. Od 1 kwietnia 2016 roku wypłace świadczenia 

wychowawcze 500+. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku na realizację w/w zadań łącznie z kosztami 

utrzymania ośrodka wydatkowano kwotę 15.422.825 zł, w tym : dotacja Wojewody 14.328.183 zł, 

środki własne Gminy 1.094.642 zł. ( 7,1 % ). 

Oprócz w/ w zadań GOPS realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem 

jest zwiększenie dostępości i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w 

rodzinie. Głównym koordynatorem tych działań jest Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 

Burmistrza Gminy Rymanów. 

Ponato realizowany jest Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów w zakresie 

pomocy udzielanej rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

( Sprawozdania – stanowią załącznik do protokołu ). 

 

Radny Andrzej Biel zwrócił uwagę na dobre opracowanie omawianych sprawozdań przez dyrektora 

GOPS. Skierował zapytanie o kwoty dofinansowań Gminy dla GOPS w ostatnich latach i jaki 

procent z otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze przeznacza się na obsługę ,,programu 

500+'' w 2017 roku. 

Innych głosów w dyskusji i zapytań nie było. 

Po udzielonej odpowiedzi na postawione zapytania radnego – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

stwierdził , że Rada Miejska przyjęła do wiadomości omawiane sprawozdania z działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku. 

 

  ( Przerwa w obradach sesji od godziny 10 07  do godziny 1030   ) 

 

 

       9 . Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

           1) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie : wprowadza sie nowe przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2017 roku do 2019 

roku pn.,, Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Rymanowie Zdroju'' o łącznych 

nakładach 14.190.000 zł w tym : nakłady w 2017 roku kwota 190.000 zł, nakłady w 2018 roku 

kwota 7.000.000 zł, nakłady w 2019 roku 7.000.000 zł. 
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Usuwa się przedsięwzięcie pn.,,Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i 

uzdrowisku ,, Truskawiec '' w związku z rozliczeniem go w roku ubiegłym. 

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia ,, Budowa infrastruktury 

rekreacyjno – turystycznej '' o kwotę 14.000.000 zł w tym : w 2018 roku o kwotę 7.000.000 zł, w 

2019 roku o kwotę 7.000.000 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustałił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem  uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV/ 332 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

           2)  zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie :  Dokonano następujących zmian w dochodach : 

W działach 630 Turystyka zmniejsza się dofinansowanie o kwotę 35.850 zł na mikroprojekt pn.,, 

Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec'' w 

związku z zrealizowaniem zadania w 2016 roku. 

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono subwencję oświatową o kwotę 160.637,00 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 5.127,00 zł w tym : z tytułu 

wynajmu pomieszczeń na obóz sportowy na feriach zimowych w ZSP Rymanów o kwotę 2.927,00 

zł oraz darowizny na zakup nagród dla uczniów w ZSP w Posadzie Górnej o kwotę 2.200 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono dochody z tytułu zwrotu zasiłków o kwotę 1.500,00 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 167.264 zł, zmniejszenie 35.850 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 630 Turystyka zmniejszono wydatki na dotację celową dla Truskawieckiej miejskiej 

organizacji pozarządowej Ukraińskiej społeczności ,, Łemkiwszczyzna '' o kwotę 10.281,60 zł na 

mikroprojekt pn.,, Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku ,, 

Truskawiec „” w związku z zrealizowaniem jej w roku ubiegłym. Zwiększono wydatki majątkowe 

na budowę basenu rekreacyjnego w Rymanowie Zdroju w kwocie 190.000 zł. 

W dziele 700 Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 60.000 zł z wydatków bieżących na 

wydatki majątkowe na wykonanie instalacji centralnego na ul. Bieleckiego 2 do dwóch mieszkań i 

na ul. Rynek 21 do jednego mieszkania. 

W dziele 750 Administracja Publiczna zwiększenie 35.386,00 zł na rewitalizacje przesunięte z 

działu 950. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki z 

wydatków majątkowych  w związku z rezygnacją zakupu samochodu w kwocie 100.000 zł na 

zakup środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego dla jednostek OSP w kwocie 92.000 

zł oraz 8.000 zł na dotacje dla OSP Sieniawa na zakup średniego zestawu ratownictwa 

technicznego. W ramach funduszu sołeckiego wsi Królik Polski zwiększono wydatki o zakup 

sprzętu o kwotę 1.340 zł. 

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł na VAT w związku z 

wyjaśnieniami w sprawie ujęcia w wydatkach VAT-u odprowadzanego do Urzędu Skarbowego, 

który nie został zapłacony przez najemcę lub dzieżawcę. 

W działach 801 oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z pismami 

dyrektorów wprowadzono środki na wydatki bieżące szkół w kwocie 5.127,00 zł, przeliczono 
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dotacje dla szkół i przedszkoli, którym udzielane są dotacje podmiotowe łącznie zminiejszenie w 

kwocie 53.802,00 zł, zwiększono dotacje dla Gminy Krosno na dzieci uczęszczające do ich 

przedszkoli w kwocie 6.018,00 zł oraz zwiększono wydatki na remonty szkół w kwocie 162.852,60 

zł. 

W działach 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki na zwroty dotacji zgodnie ze zwrotami 

zasiłków o kwotę 1.500 zł. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 35.386 zł 

na rewitalizację w związku z przeniesieniem wydatków do działu 750. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki w ramach funduszu 

sołeckiego wsi Królik Polski na wydatkach o kwotę 1.340 zł. 

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 190.000 zł, w związku z 

budową basenu w Rymanowie Zdroju jako obiektu rekreacyjnego, a nie sportowego. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 582.223,60 zł, zmniejszenie o kwotę 450.809,60 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 333 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3) przyjęcia sprawozdania z realizacji '' Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 30 

kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymujacy. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 334 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4) przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2017 roku''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

oraz ich wyłapywanie, wynikający z art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie 

zwierząt, określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Niniejszy program obejmuje zapewnienie 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w 

tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 
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zwierząt oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Przewidywane środki finansowe przeznaczone w budżecie Gminy Rymanów na realizację całego 

Programu wynoszą 20.000 zł. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośne oraz 

dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 335 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  5) dostosowania sieci szkól  podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  na podstawie art.210 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 

dnia 14 grudnia 2016r. Rada Gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegho 

podejmuje stosowną uchwałę dotyczącą sieci szkół na okres od 1.09.2017 r. - 31.08.2019r. 

Podjęta w dniu 8 lutego 2017 roku uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rymanów do nowego ustroju szkolnego uzyskała 

pozytywne opinie Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli : Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,, 

Solidarność ''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 336 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6) nadania nazwy ulicy w Milczy. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele nieruchomości gruntowych oznaczonych w operacie ewidencji guntów i 

budynków nr 484 i 514 położonych w Milczy zwrócili sie z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy ,, 

Kopalniana ''. Uzasadnieniem wniosku jest fakt, że w terenie nieruchomości te stanowią drogę 

dojazdową do Zakładu Produkcji Kruszywa, a nadanie nazwy ulicy pozwoli na lepszą lokalizację 

zakładu oraz poprawi organizację pracy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjeto Uchwałę Nr XXXV / 337 / 17. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

    7) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Bumistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana nazwy zadania wynika z ustaleń dokonanych przez Zarząd Województwa na 

posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 roku, a także konieczności wykonania remontu odcinka ok. 

400mb. w/w drogi w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 338 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    8) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w 

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciele działki nr 886 położonej w Klimkówce wystąpili z wnioskiem o 

przekazanie na rzecz Gminy Rymanów w/w nieruchomości. Nieruchomość ta stanowi w terenie 

drogę dojazdową do kilku domów mieszkalnych i cmentarza parafialnego oraz stanowi dojazd do 

pól uprawnych. Gmina Rymanów jest już współwłaścicielem w 16/64 części przedmiotowej 

nieruchomości. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 339 / 17.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    9) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Deszno. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek nr : 361/3,360/2 i 361/1 położonych w Desznie wystapili z 

wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy w/w nieruchomości, które w terenie stanowią drogę 

dojazdową do domów mieszkalnych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 340 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki 3141/2  wystapił z wnioskiem o zakup sąsiednich działek o nr. 

3141/7 i 3141/8 położonych w Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów. Sprzedaż 

nastąpi w drodze przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 341 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

         11) )wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do Urzędu Gminy wpłynął wniosek  w sprawie sprzedaży działek nr 333 i 1050 

położonych w Króliku Polskim stanowiących własność Gminy Rymanów w celu powiększenia 

gospodarstwa rolnego. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 342 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12 ) udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działek gminnych położonych w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się  z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy działek o łącznej powierzchni 7,6264 ha położonych w Klimkówce. Działki te 

dzierżawione są od wielu lat z przeznaczeniem na cele rolne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV / 343 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 13 ) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : potrzeba zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Rymanów wynika z 

konieczności doprecyzowania sposobu określania i liczenia odległości między obiektami uznanymi 

za chronione, a miejscami sprzedaży i podawania alkoholu. 

Nowa uchwała określa odległość 50 metrów od obiektów chronionych. Odległość ta jest 

wystarczająca do zapewnienia ochrony obiektom, którym nadano status chronionych, ponieważ 

ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

nie określa minimalnej odległości, która musi być zachowana, a jedynie wprowadza zakazy i 

przesłanki uniemożliwiające sprzedaż alkoholu w określonych miejscach i okolicznościach. 

Ponadto podkreślić należy, że podmiot sprzedający alkohol jest zobowiązany do przestrzegania 

zasad sprzedaży określonych w art. 15 w/w ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 

oraz osobom nietrzeźwym, a za nieprzestrzeganie tych zasad organ zezwalający cofa zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z tym jest to również bariera ograniczająca zakup oraz 

spożywanie alkoholu przez osoby nieuprawnione. 

Konieczne stało się wprowadzenie przepisów określających prawa przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia na podstawie uchwały, a więc tzw.prawa nabyte, dlatego wprowadzono regułę ,, 

pierwszeństwa ''-tzn. jeżeli funkcjonuje w przestrzeni punkt sprzedaży alkoholu, a póżniej 

powstanie ,, obiekt chroniony '' usytuowany bliżej niż wymaga tego uchwała , to określone uchwałą 

zasady nie będą miały zastosowania gdyż naruszyłyby zasadę budowania zaufania obywateli- 

przedsiębiorców do aktów władzy publicznej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu  Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXV/ 344 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 14 ) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 

2016 – 2020. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : niniejsza aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest aktualizacją planu 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr 181/16 z dnia 4 marca 2016 

roku. 

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o 

dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III.CZYSTA ENERGIA działania 3.1 

Rozwój OZE ,, projekty parasolowe'' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i kryteriów naboru projektów Gmina Rymanów w styczniu 

2017 roku powtórzyła konsultacje i ankietyzację mieszkńców w zakresie projektu parasolowego 

Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Rymanów. Otrzymane wyniki 

zmieniają nieco akcenty działań objętych pierwotną wersją PGN w zakresie udziału sektora 

mieszkalnego w realizacji programu. 

Ponadto w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wiosków o  
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dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III.CZYSTA ENERGIA działania 3.1 

Rozwój OZE ,, konkurs ogólny'' Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i kryteriów wyboru projektów, rozszerzono zakres działań 

Gminy w zakresie OZE o projekt pn. Budowa instalacji wykorzystujących źródła energii na terenie 

oczyszczalni ścieków w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 

12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjeto Uchwalę Nr XXXV / 345 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 

> dokonamy wycinki tui , która ogranicza widoczność na drogę wojewódzką koło kościoła 

naprzeciwko SPG ZOZ w Rymanowie .  

W niedługim okresie czasu powinniśmy otrzymamć wiadomość od Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie odnośnie losów złożonego wniosku do RPO na przebudowę GOK w Rymanowie .  

Ogłoszone ostatnio przetargi przez Gminę Rymanów oscylują w granicach określonych kwot 

finansowych przeznaczonych na realizację wykazanych w przetargu zadaniach. 

> Straż Miejska sprawdzi w terenie zasadność wniosku o uporządkowanie posesji wokół budynku 

KRAKUS w Rymanowie Zdroju i podejmie stosowne  działania w stosunku do właścicieli . 

> Referat RA dostarczy radnemu skopiowane sprawozdania z działalności dotowanych przez gminę 

klubów sportowych za 2016 rok , a w  sprawie zapytania o szczegółowe zasady udzielenia różnego 

rodzaju pomocy potrzebującym przez GOPS proponuję  osobisty kontakt z dyrektorem tej placówki 

w celu wyjaśnienia procedur prawnych. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli. 

> sprawa uprzątnięcia połamanych gałęzi drzew zostanie rozpoznana w terenie przez pracowników 

Referatu ROŚ i SM i wówczas zostaną podjęte stosowne działania o uprzątniecie wskazanego 

miejsca. 

> wystąpimy z pismem do Starosty Krośnieńskiego o dokonanie przeglądu i uzupełnienie poboczy 

przy drodze powiatowej Bzianka – Besko. 

> sprawę uszkodzeń na mostach w Bałuciane spowodowanch zimowym utrzymaniem skierujemy 

do wykonawcy odśnieżania tej drogi . 

> o poprawę stanu pobocza drogi powiatowej na zakręcie ul. Paderewskiego wystąpimy do zarządcy 

tej drogi. Niemniej jednak z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników tej drogi wykonam 

niezwłocznie telefon o naprawę wskazanego miejsca. 

 

 Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów  zaprosił na spotkanie poświęcone tworzeniu lokalnego planu działania 

dla miejscowości Rymanów Zdrój.. 

 

Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Rymanów, przy ul. 
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Mitkowskiego 14a w sali narad w dniu 28 marca 2017 roku ( wtorek ) o godzinie 10-tej. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów zaprosił na konsultacje społeczne poświęcone tworzeniu Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów na lata 2017 – 2023. 

 

Warsztaty mają charakter otwarty i odbędą się w budynku Urzędu Gminy Rymanów, przy ul. 

Mitkowskiego 14a w sali narad w dniu 4 kwietnia 2017 roku ( wtorek ) o godzinie 10-tej. 

 

       11 . Zamknięcie sesji. 

 

 W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad XXXV sesji 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Pitrus podziękował wszystkim obecnym za udział w 

posiedzeniu. 

 

Radnym Rady Miejskiej  przypomniał o obowiązku złożenia oświadczenia o swoim stanie 

majątkowym do dnia 30 kwietnia , według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

 

O godzinie 1140 zamknął obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono . 

 

 

 

 

Protokołował :      Wiceprzewodniczący 

         Rady Miejskiej w Rymanowie 

( Wł. Cypcar ) 

        Andrzej Pitrus 


