P r o t o k ó ł Nr VII / 15
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24 kwietnia 2015 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
VII sesję otworzyła 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.
Jan Rajchel
Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie,
Jan Kilar
Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego OSP .
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu .
Sołtysi i przewodniczący zarzadów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że Małgorzata Macnar –
Michnowicz – radna z okręgu wyborczego Nr 7 w Posadzie Górnej w dniu 9 kwietnia 2015 roku
pisemnie zrzekła się mandatu radnego w Radzie Miejskiej w Rymanowie.Zrzeczenie się mandatu
radnego zostało w dniu 10 kwietnia przesłane do Komisarza Wyborczego w Krośnie . W związku z
zaistniałą sytuacją ustawowy skład Rady Miejskiej w Rymanowie do chwili przeprowadzenia
wyborów uzupełniających wynosi 14 radnych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność
obrad.
Na sesji obecnych było 12 radnych.
Radni nieobecni usprawiedliwieni :
1. Andrzej Pitrus,
2. Tadeusz Urbanik.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Wniosków o uzupełnienie otrzymanego porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie nie było.
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu V sesji i VI sesji nadzwyczajnej 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 zalatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej
sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na V i VI sesji Rady Miejskiej.

 2 7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów , przewodniczących zarządów
osiedli.
8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rymanowie za 2014 rok.
9. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2014 rok.
10. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów za 2014 rok.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 roku dla Gminy Rymanów.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Rymanów oraz przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji tych zajęć,
3/ sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr IV / 38 / 15 Rady Miejskiej w
Rymanowie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie
umowy zamiany oraz ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych
we Wróbliku Szlacheckim, Wróbliku Królewskim i Ladzinie,
4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów
udziału w nieruchomości położonej w Klimkówce,
5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki
gminnej położonej w Sieniawie,
9/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu
chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów.
13. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących
zarządów osiedli.
14. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad VII sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu V sesji i VI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu V sesji z dnia 20 marca 2015 roku.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VI sesji nadzwyczajnej z dnia 8
kwietnia 2015 roku.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych.

- 3 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie miedzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap złożyła
informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym.
/ Informacja – załącznik do protokołu /.
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 V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Informacja – załącznik.
Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 21 marca 2015
roku do 24 kwietnia 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień
publicznych realizowanych od dnia 20. 03. 2015 roku do dnia 24 . 04. 2015 roku.
Sprawozdanie – załącznik do protokołu.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na V i VI sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie.
Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar.
Ponadto poinformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od dnia
24 marca 2015 roku do 24 kwietnia 2015 roku.
Informacja – załącznik do protokołu.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów , przewodniczących
zarządów osiedli.
Interpelacje radnych.
1. Radny Ignacy Śliwka - zgłosił koniecznośc udrożnienia przepustu na DW-887 w Desznie
k/St-wa Rokosza.
2. Radny Kazimierz Kielar – zgłosił konieczność wycięcia kasztanów przy ul. Kasztanowej
w Klimkówce, które stanowią zagrożenie dla użytkowników DK-28.
Wnioski – zapytania radnych.
1. Radny Ignacy Śliwka – zgłosił wniosek w sprawie wyznaczenia stałego miejsca do postoju
bryczek przy ul. Parkowej w Rymanowie Zdroju .
2. Radny Grzegorz Wołczański - w imieniu mieszkańców ul. Polnej w Rymanowie zwrócił
się do Burmistrza Gminy o pomoc w wybudowaniu drogi dojazdowej do ich domostw . Są
to działki prywatne , ale mieszkańcy wyrażają zgodę na przekazanie części działki pod
budowę drogi dojazdowej.
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1. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna – zgłosił wniosek w sprawie konieczności
załatania dziury na DW-887 k/ posterunku gazowniczego w Posadzie Górnej oraz skierował
zapytanie w sprawie rozwiązania problemu zalewania posesji koło p. Szatkowskiego przy
ul. 3 Maja .
2. Tadeusz Chodyniecki – sołtys sołectwa Wróblik Szlachecki zgłosił wniosek w sprawie
odmulenia przepustu pod drogą powiatową k/remizy we Wróbliku Szlacheckim oraz
skierował zapytanie komu należy zgłaszać odbiór odpadów składanych w kontenerach /
pety, szkło / w przypadkach ich całkowitego napełnienia.
3. Czesław Szajna – złożył kolejny wniosek w sprawie uporządkowania działki na ul.
Paderewskiego w Rymanowie.
4. Andrzej Wiernusz – przewodniczący zarządu osiedla nr 2 w Rymanowie odczytał
otrzymane pismo z dnia 7.11.2014 roku na jego wniosek jako radnego poprzedniej kadencji
w sprawie wykonania modernizacji kładki na ulicy Mickiewicza poprzez likwidację
schodków i wykonanie w ich miejsce podjazdu. Pyta , czy w tej sprawie zostały podjęte już
działania celem jegi realizację w roku 2015,
- wnioskuje o poprawienie stanu przejazdu drogą od oczyszczalni ścieków w kierunku Nowej Wsi
na której usypany został wał z ziemi po budowanej sieci kanalizacyjnej,
- wnioskuje o pomalowanie barierek zamontowanych wzdłuż rzeki przy ul.Mitkowskiego i ul.
Kolejowej.
8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rymanowie za 2014 rok.
Informację przedstawił Pan Jan Rajchel – dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie.
SPG ZOZ w Rymanowie w 2014 roku prowadził działalność w zakresie zabezpieczenia
zdrowotnego mieszkańców Gminy Rymanów, a także innych osób zamieszkałych poza gminą,
wykonując świadczenia zdrowotne na podstawie zawartych umów wieloletnich z POW NFZ w
Rzeszowie w zakresie : podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
stomatologii, transportu medycznego, rehabilitacji.
W roku 2014 lekarze POZ udzielili łącznie 65.356 świadczeń zdrowotnych w warunkach
ambulatoryjnych oraz wykonali 892 wizyty domowe. W tej grupie 20.177 to świadczenia wykonane
u dzieci, w tym 123 w formie wizyt domowych. Na badania diagnostyczne do labolatorium
skierowano 11.257 pacjentów, w tym 2.214 dzieci. Skierowanym pacjentom wykonano 49.886
różnego rodzaju badań w tym dzieciom 4.554 badania. W miejscowych pracowniach wykonano
1.332 badania USG jamy brzusznej, 48 badań spirometrycznych i 49 badań audiometrycznych. W
pracowniach RTG w Krośnie wykonano na podstawie skierowań od lekarzy rodzinnych badania dla
2.788 pacjentów.
W zakresie leczenia stomatologicznego prowadzono 2 gabinety stomatologiczne w Rymanowie i
Wróbliku Szlacheckim. W gabinetach przyjęto 2.972 pacjentów, w tym 616 dzieci.
W Poradni Medycyny Sportowej udzielono 319 porad dla sportowców, w tym 312 dla dzieci do 18
roku życia.
W Poradni Okulistycznej udzielono 5.462 świadczeń zdrowotnych, w tym 508 świadczeń
zabiegowych i 608 świadczeń dla dzieci.
W Poradni Ginekologiczno – Położniczej wykonano 5.623 porady w tym 1.150 porad dla kobiet
ciężarnych.
W Poradni Otoloryngologicznej udzielono 1.532 porady w tym 658 porad dla dzieci do 18 roku
życia , wykonano 76 świadczeń zabiegowych.

- 5 W Poradni Urologicznej wykonano łącznie 1.359 porad, w tym 278 dla kobiet i 75 dla dzieci.
W laboratorium wykonano 49.886 badań dla 11.257 pacjentów, w tym 4.554 badania dla 2.214
dzieci.
W okresie sprawozdawczym prowadzona była działalność w zakresie rehabilitacji w Przychodni
oraz dla pacjentów obłożnie chorych w ich domach.
Dzialalność SPG ZOZ w Rymanowie za 2014 rok została zakończona dodatnim wynikiem
finansowym.
Dyskusji i zapytań nie było.
Informację z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rymanowie za 2014 rok Rada Miejska przyjęła do wiadomości.
9. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2014
rok.
Informację przedstawił Pan Rygiel Damian – dyrektor Zakładu.
W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie eksploatacji sieci
wodociągowej zakupił od MPGK w Krośnie 142 tys.m3 wody, z czego sprzedał mieszkańcom
naszej gminy 105 tys. m3 . Strata na wodociągu wyniosła 37 tys.m 3 .
Do sieci wodociągowej zostało wykonanych 15 szt. nowych przyłączy.Wydano 58 szt warunków
technicznych przyłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej projektowanych budynków
jednorodzinnych i usługowych. Zakład wydał 33 szt zapewnień dostawy wody i odbioru ścieków
oraz 33 szt, zaświadczeń o zakończeniu wykonania przyłączy.
W 2014 roku zostało oczyszczonych 562 tys. m3 ścieków. Do sieci sanitarnej zostalo
przyłączonych 55 szt, nowych przyłączy o łącznej długości 1598 mb.
Ponadto Zakład kontynuował zbiórkę odpadów komunalnych z lokali niezamieszkałych tj, firm i
instytucji z terenu Gminy Rymanów . Organizował akcję zbiórki makulatury w szkołach z terenu
Gminy Rymanów. Realizował zadania w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych oraz
chodników . W okresie sprawozdawczym w zakładzie było zatrudnione 54 osoby mające umowy o
pracę oraz 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2014 rok Rada
Miejska przyjęła do wiadomości.
10. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów za 2014
rok.
Informację przedstawił Pan Jan Kilar – Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego OSP.
W Gminie Rymanów mamy 18 jednostek OSP, najwięcej w powiecie krośnieńskim. 2 jednostki
OSP Rymanów i Posada Dolna włączone są do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego . W
roku sprawozdawczym na działalność jednostek OSP przyznano kwotę 454.677,86 zł.Na terenie
Gminy miały miejsce 125 zdarzenia – 48 pożarów , 73 Miejscowe Zagrożenia i 4 alarmy fałszywe.
Dyskusji i zapytań nie było.
Informację z działalności OSP z Gminy Rymanów
wiadomości.
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 6 11.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014rok dla Gminy Rymanów.
Ocenę zasobów pomocy społecznej dokonuje się w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i
demograficznej. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę , organizacje pozarządowe
i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena zasobów społecznych obejmuje osoby i
rodziny korzystające z pomocy społecznej , rodzaje problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy społecznej ustawowo nałożony został
na Gminę, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany przez ośrodek pomocy społecznej.
Opracowana ocena zawiera w szczególności : dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o
korzystających z pomocy i wsparcia, rodzaje pomocy i świadczeń , zasoby instytucjonalne, dane
dotyczące kadry ośrodka pomocy społecznej, środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i
innych obszarach polityki społecznej, wskaźniki oceny pomocy społecznej. Źrodła danych to w
szczególności : zasoby własne, sprawozdania, zbiory centralne , bank danych GUS, informacje
statystyczne PUP w Krośnie oraz dane pozyskane z UG w Rymanowie – to wprowadzenie do
dyskusji Pani Danuty Penar – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Przedstawioną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Rymanów Rada Miejska
przyjęła do wiadomości.
Przerwa w obradach sesji do godziny 10 50
Salę obrad po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej opuścił radny Pan Tomasz Rajnik
Salę obrad opuścił radny Pan Kazimierz Kielar.
Stan 10 radnych.
Wznowiono obrady sesji.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie :
Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były
opiniowane przez obradujące w dniu 21 kwietnia 2015 roku Komisje Rady i uzyskały pozytywne
opinie.
1/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : w związku ze zmianą przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego do składu Rady
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Rymanowie zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy SPG ZOZ w Rymanowie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 10
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 64/ 15 . Uchwała stanowi załacznik do protokołu.
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obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Rymanów oraz przyznawania zwolnienia
od obowiązku realizacji tych zajęć.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : zmiana uchwały związana jest z potrzebą dostosowania jej zapisów do obecnej
organizacji szkół. Wiąże się to głównie ze zmianami liczby oddziałów w poszczególnych szkołach
prowadzonych przez gminę.W dwóch szkołach w chwili obecnej nie ma stanowisk wicedyrektorów,
co w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora powoduje zakłócenia w pracy szkoły. Uchwała
wprowadza liczbę godzin zniżki dla wicedyrektora mniejszej szkoły.
W dyskusji radny Pan Andrzej Biel wskazał aby w przyszłości opracować jednolity tekst uchwały.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 10
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 65 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale Nr IV / 38 / 15 Rady Miejskiej w
Rymanowie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla
nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, Wróbliku Królewskim i Ladzinie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : ponieważ w w/w uchwale wystąpił błąd pisarski, a poprawkę można wnieść tylko
Uchwałą Rady Miejskiej – przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 10
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych.
Podjeto Uchwałę Nr VII / 66 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów
udziału w nieruchomości, położonej w Klimkówce.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : na wniosek współwłaściciela drogi dojazdowej przygotowany został projekt
uchwały w sprawie przejęcia udziału 1/3 części w działce nr 548 stanowiącej w terenie drogę
dojazdową. Gmina Rymanów jest już współwłaścicielem w 1/3 części.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 10
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych .

- 8 Podjęto Uchwałę Nr VII / 68 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : na wniosek właściciela działek sąsiednich, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania
wiejskiego przygotowany został projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 58/ 3 w Posadzie
Górnej w drodze przetargu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Na salę obrad powrócił radny Kazimierz Kielar . Stan 11 radnych.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 11
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 69 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim.
Z treścia projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : po zakończeniu umów dzierżawnych działki nr 186 położonej we Wróbliku
Królewskim przygotowany został projekt uchwały w sprawie jej sprzedaży w drodze przetargu .
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w sesji brało udział 11
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 70 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat dzialki
gminnej położonej w Sieniawie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 65 o pow.0,14 ha położonej w
Sieniawie z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 11
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 71 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 9 8/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu
chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 roku powiat
Krośnieński powierzył Gminie Rymanów prowadzenie zadania publicznego należącego do Powiatu
Krośnieńskiego, a polegającego na utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg
powiatowych na terenie gminy Rymanów, a polegających na całorocznym utrzymaniu chodników
wraz z pasami zieleni bezpośrednio przylegających do nich. Projekt uchwały Rady Miejskiej w
Rymanowie dotyczy ich przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego i upoważnienia Burmistrza Gminy do
zawarcia porozumienia między Gminą Rymanów a Powiatem Krośnieńskim. Porozumienie zawiera
się do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 11
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych , 2 głosy wstrzymujące.
Podjęto Uchwałę Nr VII / 72 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
13. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski
przewodniczących zarządów osiedli.

i

zapytania

radnych,

sołtysów

i

Odpowiedzi na interpelacje radnych :
> wystąpię do Rejonu PZDW w Rymanowie o udrożnienie przepustu na DW-887 w Desznie i
skieruję pismo do Kierownika Oddziału Krośnieńskiego GDDKiA o podjęcie działań w zakresie
dokonania wycinki drzew kasztanów przy drodze DK-28 w Klimkówce, które stanowią zagrożenie
dla użytkowników tej drogi.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych :
> zastanowimy się nad wyznaczeniem stałego miejsca do postoju bryczek w Rymanowie Zdroju ,
> mieszkańców ul. Polnej , którzy wyrażają zgodę na przekazanie części działek pod budowę drogi
dojazdowej do ich domostw zapraszam na spotkanie do Urzędu Gminy .
Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów – przewodniczących zarządów osiedli :
> wniosek o załatanie dziury na DW-887 k/ posterunku gazowniczego w Posadzie Górnej
przekazany zostanie do Rejonu Dróg w Rymanowie. Skierowane zapytanie o rozwiązanie problemu
zalewania posesji przy ul. 3 Maja jest nam znane . Nie widzimy sposobu jego rozwiązania .
Oczekujemy propozycji jego rozwiązania od samych mieszkańców tej części Posady Górnej ,
> wniosek w sprawie odmulenia przepustu pod drogą powiatową k/remizy OSP we Wróbliku
Szlacheckim rozpatrzymy po dokonaniu wizji w terenie i wówczas podejmiemy działania jakie
prace należy tam wykonać ,
> mam obietnicę , że w miesiącu maju działka przy ul. Paderewskiego zostanie uporządkowana,
> na wizję wskazanego odcinka przejazdu drogi pojechał już pracownik , a na dwa pozostałe
wnioski dotyczące modernizacji kładki i pomalowania barierek udzielę pisemnej odpowiedzi.

 10 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na interpelacje – wnioski radnych , sołtysów i
przewodniczącyh zarządów osiedli.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie odczytała przesłany APEL Rady Gminy
Krościenko Wyżne dotyczący decyzji PGE Obrót S.A. w sprawie likwidacji z dniam 1 stycznia
2014 roku Biura Obsługi Klienta w Krośnie przy ul. Hutniczej 4 z prośbą o jego poparcie przez
Radę Miejską w Rymanowie.
/ Apel – w załączeniu do protokołu /
O głos poprosił Burmistrz Gminy Rymanów , który poinformował, że w dniu 5 maja 2015
roku w Gminie Rymanów odbędzie sie Konwent Wójtów i Burmistrzów . Na tym spotkaniu
rozpatrzymy skierowany APEL Rady Gminy Krościenko Wyżne do Rad Gmin powiatu
krośnieńskiego.
14. Zamknięcie sesji.
Prowadząca obrady VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że porządek obrad VII sesji został
zrealizowany w całości.
Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 40 zamknęła
obrady VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
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