
        P r o t o k ó ł  Nr V / 15 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20 marca 2015 roku 
  w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

 V  sesję orworzyła o godzinie 9 o5  i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska   - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

 Jan Kilar   - Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku 

     Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 Kierownicy gminnch jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 Mieszkańcy Gminy Rymanów. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność 

obrad. 

 Na sesji obecnych było 15 radnych. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej wystąpiła z wnioskiem o uzupełnienie 

porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały opracowanego przez grupę 6 radnych i 

przekazanego Przewodniczącej Rady z prośbą o wprowadzenie go do porządku obrad V sesji Rady 

Miejskiej zmieniającego uchwałę w sprawie zasad , na podstawie których radnym Rady Miejskiej w 

Rymanowie przysługują diety za udział w pracy oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Wniosek grupy radnych o uzupełnienie porządku obrad V sesji w głosowaniu został przyjęty przy 

13 głosach za i 2 wstrzymujących. 

 

Zostanie rozpatrzony w punkcie 11 jako podpunkt 19. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
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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 IV sesji Rady Miejskiej. 

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

osiedli. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu Przemocy oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2014 rok. 

9. Przyjęcie ,, Programu wspierania rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2015 – 2017''. 

10. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z odbytych zebrań sprawozdawczo – wyborczych 

zarządów osiedli i sołectw w Gminie Rymanów. 

11. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

 1/ wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów     

 przedszkolnych działających przy publicznych szkołach podstawowych w wysokości 

 wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 

 systemie oświaty, 

 2/ zmian w regulaminie udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 3/ zmian w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, 

 6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz   

     ustalenia wysokości tej opłaty, 

 7/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

     Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

 8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium i Kierunków Zagospodarowania 

     Pzrestrzennego gminy Rymanów, 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

     Przestrzennego ,, RYMANÓW '', 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

       Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ '', 

 11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

       Przestrzennego '' RYMANÓW ZDRÓJ '', 

 12/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

       ,, RYMANÓW '', 

 13/ określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

       podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

       prowadzonych przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie  

       postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

       dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

 14/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

       Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości 

       stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

       stanowiących własność Gminy Rymanów , położonych w Posadzie Górnej, 

 17/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy  

         zastosowaniu bonifikaty, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek  

       gminnych położonych w Rymanowie, 
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 19/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na podstawie których radnym Rady Miejskiej 

       w Rymanowie przysługują diety za udział w pracy oraz zwrot kosztów podróży 

       służbowych. 

 

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

zarządów osiedli. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad V sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu IV sesji z dnia 10 lutego 2015 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościuach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Przybyła – Ostap złożyła informację ze swej 

działalności 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. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Informacja – załącznik. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 11 lutego 2015 

roku do 20 marca 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 10 lutego.2015 roku do dnia 19 marca 2015 roku. 

Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 

 

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

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Ponadto poinformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od 10 

lutego 2015 roku do 20 marca 2015 roku. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

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

zarządów osiedli. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania radnych , sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

1. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki wnioskuje o oznakowanie odcinka drogi 
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powiatowej w rejonie Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce oraz naprawy powstałych po zimie 

głębokich dziur na drodze powiatowej w rejonie przepompowni wody i w drodze za kopalnią w 

Klimkówce, 

 złożył zapytanie czy dojdzie do spotkania z dyrektorem Zarządu Dróg Krajowych w sprawie 

niebezpiecznego odcinka drogi krajowej w Klimkówce w rejonie skrzyżowania z drogą 

powiatową. 

 

2. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej : 

 skierował zapytanie dotyczące funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, a dotyczące zbyt małej ilości specjalistycznych 

Poradni i Gabinetów, które mieszkańcy skierowali do niego, 

 nawiązał do przeprowadzonej akcji ,, Wiosenne porządki w Rymanowie i Rymanoie Zdroju 

z Jasiem Wędrowniczkiem '' –złozył też wniosek o wycofanie ze sprzedaży ze szkolnych 

sklepików towarów szkodliwych dla dzieci, a podał przykład, że nasze jabłka zdrowe 

wyrzucane są przez dzieci do przydrożnych rowów koło szkoły  w Posadzie Górnej, 

 wnioskuje o wykonanie oczyszczenia przepustów/ mostków / w rowach przydrożnych. 

 

3. Radny Pan Ignacy Śliwka z Rymanowa Zdroju wnioskuje o stabilne zamontowanie 

tabliczek informacyjnych do budynków sanatoryjnych w Rymanowie Zdroju oraz tabliczek 

z oznakowaniem nazw ulic w sołectwie Deszno. 

 

4. Radna Pani Małgorzata Macnar Michnowicz z Posady Górnej wnioskuje o : 

 pomalowanie poręczy mostowych na mostach w Posadzie Górnej, 

 podsypanie klińcem parkingu koło Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, 

 oczyszczenie rowów, w których gromadzona jest duża ilość wody wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej 

w Posadzie Górnej, 

 załatania dwóch dużych dziur przed mostem koło Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie 

Górnej wjeżdżając z ul. Nadbrzeżnej. 

 

5. Radny Pan Grzegorz Wołczański z Rymanowa wnioskuje o : 

 poprawienie stanu chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Paderewskiego w Rymanowie, 

 oznakowanie tablicami informacyjnymi ,, teren zabudowany '' terenu nowego osiedla 

mieszkaniowego w Rymanowie oraz o rozważenie możliwości posadowienia  tam progów 

zwalniających. 

 

6. Radny Pan Andrzej Biel z Rymanowa wnioskuje o ustawienie koszy na śmieci na tzw. 

mijankach przy drodze gminnej w kierunku osiedla Pustki, 

 - zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy o omówienie ustaleń jakie zostały podjęte na 

 spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego w zakresie prac na drodze 

 wojewódzkiej DW 887 w Rymanowie Zdroju i Króliku Polskim. 

 

7. Pani Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki wnioskuje o wykonanie remontu dróg 

dojazdowych do pól w Bziance. 

 

8. Pan Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wnioskuje w 

imieniu Stowarzyszenia Nasz Rymanów o przygotowanie propozycji ulg w opłatach za 

ścieki i za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych 2+3 i więcej w Gminie 

Rymanów, 

 - złożył propozycję , aby na następnej sesji Rady Miejskiej zorganizować zbiórkę wśród  
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uczestników sesji i zebrane  pieniądze przekazać dla czwórki dzieci poszkodowanych w wyniku 

pożaru w miejscowości Daliowa. 

 

9. Radny Pan Tadeusz Urbanik z Głębokiego – poddał pod rozwagę wybudowanie chodnika na 

powstałym przejściu na skróty na pasie zieleni od bloku ul. Wola w kierunku sklepu 

Centrum w Rynku w Rymanowie. 

 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu Przemocy oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2014 rok. 

 

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone oraz własne  z 

zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych. Prowadzi 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaca dodatki mieszkaniowe i 

energetyczne dla mieszkańców Gminy Rymanów. Od 2008 roku realizuje Projekt ,,Czas na 

aktywnośc w Gminie Rymanów '' współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku na realizację w/w zadań łącznie z kosztami 

utrzymania ośrodka wydatkowano kwotę 6 341 812 zł w tym : dotacja Wojewody – 5 175 215 zł, 

dotacja na PO KL – 227 069 zł, środki własne Gminy – 939 528 zł ( 15 % ). 

Od czerwca 2014 GOPS Rymanów realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta 

Dużej Rodziny. Na dzień 31 grudnia 2014 wydano 168 kart dla 33 rodzin. 

Gminny Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie  dla Gminy Rymanów przyjęty przez Radę Miejską adresowany jest do wszystkich 

mieszkańców Gminy Rymanów, przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców i 

świadków. Głównym koordynatorem i inicjatorem działań w ramach tego programu jest Zespół 

Interdyscyplinarny powołany przez Burmistrza Gminy Rymanów. W roku 2014 na realizację 

Programu wydatkowano kwotę 11 587 złotych. Były to środki własne gminy . Ogółem w roku 2014 

poszkodowanych w wyniku przemocy domowej było 46 rodzin . Zjawisko przemocy w rodzinie to 

problem nie do końca zdiagnozowany, na co wpływa zarówno czas i miejsce działania sprawców 

przemocy, jak też zachowania ofiar, które często ukrywaja prawdę, wstydzą się zgłosić do 

odpowiednich służb . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Stwierdzeniem, że Rada Miejska sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z jego działalności w  2014 roku wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęła do wiadomości zakończono  omawianie tego punktu 

porządku obrad sesji.  

 

9. Przyjęcie ,, Programu wspierania rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2015 – 2017 ''. 

 

 Zastępca Burmistrza Gminy Jan Materniak omawiając Gminny Program Wspierania 

Rodziny powiedział, że adresowany jest on do rodzin nie radzących sobie z wypełnianiem funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zagrożonych tym problemem. Cele jakie stawia pzred 

sobą program ukierunkowane są przede wszystkim na zapobieganie umieszceniu dzieci w pieczy 

zastępczej m.in. poprzez wsparcie socjalno – bytowe, zapewnienie dostępności usług w zakresie 

opieki i poradnictwa specjalistycznego oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności 

wychowawczych i opiekuńczych rodziców. Przy opracowywaniu programu wykorzystano dane 

statystyczne pochodzące ze źródeł : Urzędu Gminy w Rymanowie, rejestrów i sprawozdań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, danych Powiatowego Centrum Pomocy 
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Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie oraz informacji Komisariatu Policji w 

Rymanowie. 

Obowiązek opracowania omawianego Programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Pan Jan Materniak – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2015 – 2017 . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w sesji brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 44 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z odbytych zebrań sprawozdawczo – wyborczych 

zarządów osiedli i sołectw w Gminie Rymanów. 

 

 Zebrania sprawozdawczo- wyborcze odbyły się w miesiącu lutym we wszystkich 

sołectwach i osiedlu nr 1 i 2 w Rymanowie . Zwoływane były z inicjatywy Burmistrza Gminy 

Rymanów. We wszystkich sołectwach dokonano wyboru rad sołeckich, a w osiedlach w 

Rymanowie i Rymanowie Zdroju ukonstytuowały się zarządy osiedli, którzy spośród swojego grona 

wybrali przewodniczących zarządów osiedli. Podczas zebrań Burmistrz Gminy, Zastępca 

Burmistrza oraz Sekretarz Gminy złożyli sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2014 rok. 

Frekwencja na zebraniach była niska i wynosiła w gminie niespełna 3,07 %.Podczas zebrań 

zgłoszono ogółem 81 wniosków i podjęto 7 uchwał , które dotyczyły : ceny sprzedaży drewna 

tartacznego i opałowego dla mieszkańców sołectw, opiniowania sprzedaży gruntów i obiektów 

stanowiących mienie gminne,przeznaczenia drewna na rzecz sołectwa. 

Wszystkie zgłoszone wnioski poddane zostały szczegółowej analizie i przekazane do realizacji 

 

  / Przerwa w obradach sesji od godz. 10 15  do godziny 10 4o  / 

 

Wznowiono obrady V sesji. 

 

 Na obrady sesji przybyła Pani Dorota Chilik – radna Sejmiku Samorządowego 

Województwa Podkarpackiego .  

Po powitaniu przez Przewodniczącą Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów , który dokonał  

krótkiej prezentacji radnej uczestnikom sesji na jej ręce została wręczona petycja w sprawie ujęcia 

w planach Sejmiku zadania budowy nowej nawierzchni bitumicznej i chodników na drodze 

wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa. 

Pani Dorota Chilik podziękowała za zaproszenie na obrady sesji Rady Miejskiej w Rymanowie i 

zapewniła, że będzie czynić starania aby w planie wojewódzkim uwzględniona została petycja, 

którą wręczył jej Burmistrz Gminy Rymanów.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pitrus mieszkaniec Królika Polskiego przedstawił 

stan drogi wojewódzkiej w tej miejscowości . Jest żle , w drodze powstały koleiny i w niektórych 

miejscach całkowicie została zniszczona nawierzchnia bitumiczna .  Stąd prośba aby sprawę tej 

drogi wprowadzić do planu . Obecny jej stan stwarza duże zagrożenie dla poruszających się 

samochodami jak i pieszych , którzy z niej korzystają. 
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11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były 

opiniowane przez obradujące w dniu 16 marca 2015 roku Komisje Rady i uzyskały pozytywne 

opinie. 

 

 1/ wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych działających przy publicznych szkolach podstawowych w wysokości wyższej 

niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : organy prowadzące przedszkola publiczne na terenie Gminy Rymanów zwróciły się 

z prośbą o podwyższenie dotacji podmiotowej dla tych placówek w związku z jej niższą 

wysokością w stosunku do roku 2014. Przekazana dotacja w miesiącu styczniu i lutym 2015 roku 

według dotowanych podmiotów, jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących. Wystarcza 

jedynie na wynagrodzenie pracowników i część kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu. Na 

pozostałe opłaty takie jak : usługi, zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych 

dotacja nie wystarcza. Ponieważ Gmina nie prowadzi przedszkoli publicznych, podstawą do 

ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok były wydatki bieżące ponoszone na prowadzenie 

przedszkoli przez sąsiednią Gminę Haczów. Wysokość miesięcznej dotacji na 1 ucznia w 

przedszkolach publicznych w sąsiedniej gminie wynosi 516,71 zł. Dotację w takiej wysokości  

otrzymały przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych  

dotowane pzrez Gminę Rymanów. Jednocześnie Gmina Haczów poinformowała, że w miesiącu 

styczniu 2015 roku zmianie uległy wydatki bieżące ponoszone pzrez Gminę Haczów na 

prowadzenie przedszkoli publicznych i koszt utrzymania 1 ucznia w tych przedszkolach wyniósł 

504, 50 zł.W związku z powyższym zmianie ulegnie wysokość dotacji przekazywanej pzrzez 

Gminę Rymanów na kwotę 504,50 zł miesięcznie na 1 ucznia. 

Z uwagi na trudną sytuację finansową w placówkach prowadzących wychowanie przedszkolne 

dotowanych przez Gminę Rymanów, przedkładam Radzie Miejskej w Rymanowie projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych działających przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Rymanów w wysokości wyższej niż wysokość określona 

w art., 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały radny Andrzej Biel wystąpił z wnioskiem aby na przyszłość 

przy opracowywaniu projektu budżetu na nowy rok kalendarzowy bardziej szczegółowo analizować 

wydatki bieżące na przedszkola. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr V / 45 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ zmian w regulaminie udzielenia dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

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

 

Uzasadnienie : proponowana zmiana dotyczy zwiększenia dotacji na budowę przydomowych 
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oczyszczalni ścieków w wysokości 50 % udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na jej 

budowę, lecz nie więcej niż 10.000 zł. 

Zwiększenie kwoty wysokości dotacji wynika z tego, iż budynki mieszkalne w miejscowości 

Puławy, Wisłoczek  są budynkami wielorodzinnymi, co wiąże się z zakupem większych , a zarazem 

droższych przydomowych oczyszczalni ścieków o zwiększonych parametrach. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 46 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  3/ 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 Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 47 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie : dokonano zmian w dochodach : w dziale 600 w związku z promesą na przebudowę 

drogi w Bałuciance dotacja 210.000 zł, w dziale 750 dotacja pozostała z roku ubiegłego na e-usługi 

kwota 3.555,28 zł, w dziale 758 zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększenie subwencji 

oświatowej kwota 95.009 zł, w dziale 852 dotacja pozostała z roku ubiegłego na program ,,Czas na 

aktywność w Gminie Rymanów '' w  kwotcie 322,24 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 308.886,52 zł. 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : wprowadzono wydatki na przebudowę sieci 

kanalizacji ul. Słoneczny Stok w Rymanowie Zdroju , na przebudowę drogi w Bałuciance, na nowe 

ścieżki i trasy spacerowe,  na dotacje dla przedszkoli publicznych, na zakup kontenerów , na 

budowę oświetlenia ulicznego. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 1.853.077,99 zł. Zmniejszono o kwotę 94.191,47 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 48 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim to 

rada  rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując 

uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w terminie do 

31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy. Według nowych przepisów 

uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 

budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 49 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

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

 

Uzasadnienie : w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 poz.87) i zmiany 

zawartego w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach upoważnienia do 

wydawania uchwał przez radę gminy, z dniem 1 lutego 2015 roku tj. z dniem wejścia w życie 

ustawy, uchwały rady gminy podjęte na podstawie art. 6k tracą moc w dotychczasowym brzmieniu. 

Dla ważności tych uchwał konieczne jest zatem podjęcie uchwały przez radę gminy na podstawie 

znowelizowanych przepisów . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 50 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

 7/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Sekretarz Gminy. 

 

Uzasadnienie : rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód do 

głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie 

śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. 

Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby 

kierującej daną jednostką. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udzial 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr V / 51 / 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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   /  10 minutowa przerwa w obradach sesji / 

 

Wznowiono obrady ! 

 

 8/ przystapienia do sporządzenia zmiany Studium Ukierunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w przypadku zmiany studium dotyczącym Rymanowa zmiana dotyczy wyznaczenia 

terenu pod lokalizację odnawialnych żródeł energii – ogniw fotowoltaicznych w zamian za 

lokalizację na tym terenie elektrowni wiatrowej oraz przeznaczenia części terenu położonego w 

strefie ochrony od cmentarza na teren zabudowy usługowej nie przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

W przypadku zmiany dotyczącej Rymanowa Zdroju proponowana zmiana dotyczy dwóch terenów, 

które wymagają uzyskania zgody na zamianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 52 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ przystąpienia do sporządzenia  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiany dotyczą  : 

 przeznaczenia obszaru wnioskowanej  lokalizacji elektrowni wiatrowej pod lokalizację 

farmy fotowoltaicznej, 

 przeznaczenia części terenu położonego w strefie ochrony od cmentarza na teren zabudowy 

uslugowej nie przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

 zmniejszeniu odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od drogi krajowej na działce nr 

ewid. 2674/ 10. 

 

Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych ,za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 53 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ przystąpienia do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dokonując oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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gminy Rymanów  wskazano na potrzebę opracowania kompleksowej zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '' . Należy nadmienić, że do Urzędu Gminy 

wpłynęło ponad 30 pism wnioskujących zmianę przedmiotowego planu ze wskazaniem 

konkretnego zakresu tej zmiany. Zakres zmian powinien więc uwzględnić przepisy Statutu 

Uzdrowiska, w którym określono nowy przebieg granic strefy ,,A'' i ,,B'' ochrony uzdrowiskowej 

oraz ustalono nowe wskażniki zieleni. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 14 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 54 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do Urzędu Gminy wpłynęło ponad 30 pism wnioskujących zmianę przedmiotoego 

planu ze wskazaniem konkretnego zakresu tej zmiany. Ze względu na fakt, że niektóre wnioski 

dotyczyły terenów lasów co wymaga uzyskania zgody za zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne, zdecydowano się na zmianę planu w tym zakresie w odrębnej procedurze. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałiła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 55 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW '' dla 

wsyzstkich czterech obszarów uwzględnia przeznaczenie terenu, kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów oraz inne ustawowe ustalenia określone w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, a dotyczące 

obszarów zmiany, tym samym nie narusza jego ustaleń. 

Procedura planistyczna sporządzenia zmiany planu została przeprowadzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a projekt zmiany planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do 

jego uchwalenia. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę  Nr V / 56 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : ustawa określa  podstawowe kryterium rekrutacji jakim jest zamieszkanie na 

obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek niż 

liczba miejsc przystępuje się do I etapu postepowania rekrutacyjnego, gdzie brane są pod uwagę 

następujące kryteria ustalone ustawowo : wielodzietność rodziny, niepełnosprawnośc kandydata, 

niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie, objęcie go pieczą zastępczą. Jeżeli po I etapie rekrutacji są kandydaci z tą samą liczbą 

punktów stosuje się kryteria II etapu rekrutacji określone przez Radę. 

Mieszkańcy sąsiednich gmin mogą uczęszczać do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu 

przedszkolnego w danej gminie, jeśli po rekrutacji są jeszcze wolne miejsca. 

 W związku z powyższym ustala się kryteria naboru kandydatów na drugim etapie 

postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 

punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów 

zawarte w projekcie uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr V / 57 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej powitała przybyłego na sesję Rady Pana Jerzego Borcza – 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

14/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przepowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałila , że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 58 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 2699/14 położonej w Rymanowie wystąpił z wnioskiem o 

zakup działki nr 2699/25  o pow. 0,0090 ha  w celu poprawy zagospodarowania swojej 

nieruchomości. 

 

Dyskusji i zapytań nie było . 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 59 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : po uregulowaniu stanu prawnego działki nr 356 położonej w Posadzie Górnej 

zlecony został podział w celu wydzielenia dróg dojazdowych. Na pozostałe działki została 

przygotowana uchwała w celu wykazania do sprzedaży. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w sesji brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr V / 60 / 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 17/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 

zastosowaniu bonifikaty. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Caritas Archidiecezji Przemyskiej wystąpił z prośbą o sprzedaż z bonifikatą działki  

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3137/11 o powierzchni 0,1376 ha 

położonej w Rymanowie z przeznaczeniem na wybudowanie domu mieszkalnego dla osieroconych 

dzieci z Daliowej. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał jaką  będziemy mieć pewność , że w wybudowanym nowym 

budynku zamieszkiwać będą osierocone dzieci. 

 

Burmistrz Gminy odpowiedział, że na wybudowanie nowego domu są zgromadzone środki na 

koncie CARITASU , który chce je zainwestować i przeznaczyć właśnie na ten cel. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 2 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 61 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działek gminnych położonych w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki nr 3165/2 oraz część działki 3207 o 

łącznej pow. 0,06 ha. Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat z przeznaczeniem na cele rolne ( 

ogródek przydomowy, drobne uprawy warzyw i kwiatów oraz tereny zieleni). 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 15 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr V / 62 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Burmistrz Gminy powitał przybyłego na obrady sesji Pana Jerzego Borcza – 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Podziękował za przyjęcie zaproszenia i przedstawił tematy z którymi chcemy się zwrócić do 

Wiceprzewodniczącego z prośbą o pomoc w ich realizacji, a są to : 

 poparcie przez Radę Miejską w Rymanowie Apelu Rady Miasta Krosna o podjęcie działań 

przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zmierzających do budowy łącznicy kolejowej 

pomiędzy linią nr 108 a linią nr 106 oraz wsparcie tej inwestycji ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 20, 

 prośba o pomoc w sprawie uwzględnienia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego – 

w planach inwestcyjnych i remontowych  roku 2015 i latach kolejnych wykonania 

niezbędnych robót w ciągu drogi wojewódzkiej DW 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa . 

Najpilniejszym zadaniem do wykonania na rok 2015 w obrębie DW 887 jest wykonanie 

nawierzchni asfaltowej w miejscowości Rymanów Zdrój – Deszno oraz Królik Polski. 

W swym wystąpieniu Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego powiedział , że 

celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

jest zrównoważony jego rozwój. Jest zielone światło dla DW 887, o którą zapobiega Pan Burmistrz 

Gminy i Rada Miejska w Rymanowie. Dziękuję za otrzymane petycje od Przewodniczącej Rady 

Miejskiej popierającej APEL Rady Miasta Krosna w sprawie budowy łącznicy kolejowej i 

Burmistrza Gminy o pomoc w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych i remontowych 

roku 2015 wykonania nowych nawierzchni asfaltowej w miejscowości Rymanów Zdrój – Deszno 

oraz Królik Polski i budowy chodników wzdłuż DW 887. 

Są  to inicjatywy słuszne i myślę, że uda się nam wspólnie je zrealizować.  

 

 19/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad , na podstawie których radnym Rady 

Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracy oraz zwrot kosztów podróży 

służbowych. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciwnych 8 radnych. 
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Uchwała nie została przyjęta. 

 

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

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> o oznakowanie drogi powiatowej koło ZSP w Klimkówce i o naprawę wskaznych głębokich dziur 

w tej drodze wystąpię do Starosty Krośnieńskiego, od miesiąca kwietnia nastąpi zmiana na 

stanowisku Z-cy dyrektora Zarządu Dróg Krajowych Oddział w Rzeszowie. . Będę podejmował 

starania o jego wizytę w Rymanowie i odbycia spotkania z radnymi , 

> o szczegóły dotyczące  małych ilości specjalistycznych poradni i gabinetów w SPG ZOZ w 

Rymanowie zapytam kierownictwo tej placówki. Podjęta przez Sejm ustawa zakazuje sprzedaży 

śmieciowego jedzenia w szkołach. Natomiast oczyszczenia przepustów będziemy wykonywać tylko 

tych , które są przynależne do gminy. Prywatny właściciel musi we własnym zakresie dokonywać 

ich udrożnień , 

> o dokonanie przegląduzamontowanych tabliczek informacyjnych w parku zdrojowym wystąpię 

do Zarządu Uzdrowiska . Podobne działanie zostanie podjęte w sołectwie Deszno, 

> przeprowadzimy renowację mostów w Posadzie Górnej oraz doprowadzimy do powstania 

parkingu w pobliżu ZSP w Posadzie Górnej. Na wiosnę dokonany zostanie przegląd rowów i jak co 

roku będziemy naprawiać powstałe ubytki w drogach gminnych, 

> chodnik przy ul. Paderewskiego był wizytowany przez przedstawiciela Starosty Krośnieńskiego, 

który złożył obietnicę naprawy jego stanu, 

> jest opracowany plan oznakowania ulic na wskazanym osiedlu według którego stawiane są tam 

znaki , a odnośnie wybudowania progów zwalniających mam prośbę,aby wspólnie z mieszkańcami 

osiedla wskazać miejsca ewentualnego ich wybudowania, 

> zastanowimy się nad  ustawieniem  1 kosza  na śmieci przy tzw, mijance na ul. Pustki, a o 

podjętych ustaleniach w sprawie zakresu prac na DW 887 informowałem podczas ich omawiania na 

sesji  z udziałemWiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

> będziemy się starać poprawiać stan dróg dojazdowych do pól , ale tylko w tych rejonach gdzie 

jeszcze rolnicy uprawiają pole, 

> wniosek o wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych w opłatach za ścieki i za odbiór odpadów 

komunalnych wymaga dokładnego przeanalizowania  w róznych aspektach. O podjętych 

działaniach poinformuję  na kolejnej sesji. 

> wskazany teren na ewentualną  budowę chodnika jest prywatną własnością. 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że Rada Miasta Krosna 

podjęła APEL  skierowany do Zarządu Województwa Podkarpackiego o podjęcie działań w celu 

realizacji budowy łącznicy kolejowej pomiędzy linią nr 108 a linią nr 106 oraz wsparcia tej 

inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 – 2020 . Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwrócił się do mnie o poparcie przez Radę 

Miejską w Rymanowie tego Apelu.  

Rada Miejska w Rymanowie zaakceptowała treść APELU, który przedstawiła Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ APEL – załącznik do protokołu /. 
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Ponadto Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 19 marca 2015 roku do Rady Miejskiej w 

Rymanowie Burmistrz Gminy przedłożył sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Rymanów za 

2014 rok. 

 

 

13. Zamknięcie sesji. 

 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że porządek obrad V sesji został 

zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 35   zamknęła 

obrady V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 


