
         P r o t o k ó ł  Nr VIII / 15 
 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 9 czerwca 2015 roku  w sali 

 narad  Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 VIII sesję otworzyła o godzinie 9 00  i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Dorota Chilik  - radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów 

 Jan Materniak  - Zastepca Burmistrza 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny 

 Jan Rajchel  - dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Krzysztof Łopuszański - komendant Komisariatu Policji w Rymanowie 

 Grzegorz Sołtysik - komendant Straży Miejskiej w Rymanowie 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju . 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność 

obrad. 

 Na sesji obecnych było 13 radnych. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Janusz Chudziński. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który 

wniósł o rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Wniosek Burmistrza Gminy o uzupełnienie porządku obrad VIII sesji w głosowaniu został przyjęty 

przy 13 głosach za. 

Zostanie rozpatrzony w punkcie 10 jako podpunkt 1. 

 

 Porządek obrad przedstawiał sie następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VII 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 interpelacji i wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

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

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

osiedli. 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów – na podstawie informacji 

Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w 

Rymanowie. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Rymanów za 2014 rok : 

> omówienie sprawozdań, 

> przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej, 

> przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza 

   Gminy Rymanów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok, 

> przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  

   Burmistrzowi Gminy Rymnaów, 

> przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

   Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów, 

> podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

   z wykonania budżetu za 2014 rok, 

> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów absolutorium z tytułu     

wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego, 

2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

3/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

4/ zaciągnięcia zobowiązania, 

5/ zaciągnięcia zobowiązania, 

6/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych, 

7/ przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego polegającego na utrzymaniu 

chodników w ciągu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów, 

8/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z 

wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzenie  ścieków świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

9/ zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce, 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, 

położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

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

zarządów osiedli. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 
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3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VII sesji z dnia 24 kwietnia 2015 roku. 

Za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap złożyła 

informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

/ Infomacja – załacznik do protokołu /. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych interpelacji i wniosków  na VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik /. 

Przedstawił, też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 25 kwietnia do 9 

czerwca 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień publicznych 

realizowanych od dnia 22.04.2015 r. do dnia 09.06.2015 roku. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /. 

 

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

 

 Informację przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 

Ponadto poinformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 23 kwietnia do 

8 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy w tym okresie wydał 21 zarządzeń. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /. 

 

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

zarządów osiedli. 

 

Interepelacje radnych : 

 

1. Radny Kazimierz Kielar – zgłosił interpelację w sprawie podjęcia wnioskowanych 

wcześniej i uzgodnionych z Komisją Bezpieczeństwa – działań poprawiających 

bezpieczeństwo na DK-28 w obrębie ulicy Kasztanowej w Klimkówce, 

- w sprawie uzupełnienia znaków drogowych, respektowania ograniczeń tonażu, montażu bariery 

ochronnej k/Jakiełowej, zabezpieczenia skarpy po usunietych jesionach k/Marii Rodzinki, 

zalewania posesji z drogi powiatowej / ul. Zdrojowa 39 – Maśnik Ryszard/, napraw cząstkowych 

oraz wnioskowanej przez radnego przebudowy drogi w ramach NPRDL / Schetenówka / wraz z 

zapytaniem – czy Starostwo ma wykonaną dokumentację na budowę chodnika przy drodze 

powiatowej wzdłuz ulicy Zdrojowej w Klimkówce. 

 

2. Radny Grzegorz Wołczański -  zgłosił interpelację w sprawie  kanalizacji burzowej na tzw. 

osiedlu ,, Zielona '' i montażu progu zwalniającego na w/w osiedlu. 
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Wnioski i zapytania radnych : 

 

1. Radny Grzegorz Wołczański – wnioskuje o : 

- wykoszenie placu zabaw na osiedlu ,, Zielona '' w Rymanowie, 

- wycięcia wierzby na ulicy Parkowej w Rymanowie, 

- podjęcia działań nakazujących sprzątanie po psach spacerujących po ulicach Rymanowa – i nie 

tylko, a także związanych z uciążliwością gniazdowania gawronów w Parku im. Anny i Stanisława 

Potockich i w okolicah Rynku w Rymanowie, 

- podjęcie działań naprawczych , które zapobiegną zalewaniu posesji Litarowicza i Potasiewicza na 

ul. Parkowej w Rymanowie przy dużym poziomie wody na rzece Tabor , 

- montaż koszy na śmieci wzdłuz ulicy Mitkowskiego i Kalwarii, 

- umieszczenie pod znakiem zakaz wjazdu autobusów na osiedlu ,, Zielona'' tabliczki nie dotyczy 

mieszkańców, 

- uporządkowanie działek przy ul. Paderewskiego i Mitkowskiego, 

- budowę chodnika na ul. Mitkowskiego – przy nowo – wyasfaltowanej drodze w kierunku ul. 

Zadwór w Ladzinie. 

 

2. Radny Andrzej Biel – zgłosił wnioski w sprawie : 

     - rozwiązania problemu podtapiania domów na ul. Bohaterów II Wojny Światowej / p.    

 Szymanek i p. Radzięciak / przez wylewająca się wodę z chodnika gminnego, 

      -  zamontowania dodatkowych ławeczek przy drodze na ul. Kalwaria, 

 rozważenia  wykonania na zejściu chodnika k/Wityńskiej – schodka ze względu na stromość 

podejścia, który w okresie zimowym poprawi bezpieczeństwo korzystającym z tego 

chodnika, 

 wymianę zniszczonych tabliczek z nazwami ulic w Rymanowie, 

 pomalowania ławek, uprzątnięcia starych słupków betonowych i umocowania na stałe 

dwóch żółtych bramek metalowych w parku miejskim. 

 

     3.  Radny Józef Kijowski – wnioskuje o wykoszenie poboczy oraz obcięcie zwisających nad 

drogą gałęzi wzdłuż drogi Rymanów- Zmysłówka – Milcza. 

 

       4.   Radny Józef Oberc – wnioskuje o : 

- podjęcie działan zmierzających do ograniczenia jazdy motocyklistów krosowych – na drogach 

polnych i leśnych, 

 naprawę drogi na ulicy Jesionowej w Rymanowie, 

 naprawę chodnika na ulicy Kolejowej w ramach gwarancji przez PZDW – przed przejęciem 

do utrzymania. 

 

     5.  Radna Krystyna Przybyła – Ostap  - wnioskuje o wykoszenie działek gminnych i poboczy 

przy drodze wojewódzkiej. 

 

Wnioski i zapytania sołtysów – przewodniczących osiedli. 

 

1. Sołtys Jan Zalisz – wskazał na potrzebę wykonania naprawy załamanego przepustu na 

drodze gminnej. 

 

2. Sołtys Janusz Dąbrowski – wnioskuje o odwodnienie boiska szkolnego i odprowadzenie 

wody z drenażu tego boiska i odmulenie rowu pod mostem. 

 

3. Sołtys Józef Ziajka – wnioskuje o zabezpieczenie wykonanego odwodnienia k/Piwowara w 

Posadzie Górnej – przedłużyć i zakryć . 
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4. Sołtys Jan Dudzik -  wnioskuje o poprawienie stanu przepustu pod drogą  gminną i 

wykoszenie poboczy przy drodze powiatowej. 

 

 

5. Przewodniczący Zarządu Osiedla m. Rymanowa Czesław Szajna -  wnioskuje o 

poprawienie widoczności kierowcom zjeżdżającym z DW-887 w kierunku Banku 

Spółdzielczego w Rymanowie poprzez przecięcie krzewów rosnących na klombie. 

 

6. Sołtys Tadeusz Chodyniecki – zgłosił zapytanie w sprawie mieszkania dla rodziny 

Werpulewskich w budynku socjalnym we Wróbliku Szlacheckim. 

  

 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów – na podstawie informacji 

Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

  W skali Komisariatu Policji w Rymanowie w 2014 roku odnotowano 58 przestępstw 

o charakterze kryminalnym, w kategorii kradzieży z włamaniem było 5, w kategorii kradzieży 

cudzej rzeczy było 11,w kategorii uszkodzenie mienia było 10,w kategorii rozbój i wymuszenie 

rozbójnicze było 1 przestępstwo.Odnotowano 2 przestępstwa w kategorii bójka i pobicie i 2 w 

kategorii uszczerbek na zdrowiu. 

W 2014 roku  na terenie Komisariatu Policji odnotowano 6 przestępstw narkotykowych , które 

dotyczyły głównie posiadania  środków odurzających jak również uprawy konopi innych niż 

konopie włokniste. Ujawniono i zniszczono 2 plantacje konopi indyjskich, z których można by było 

uzyskać znaczne ilości suszu tzw. marihuany. 

W kategorii przestępstw drogowych na terenie Gminy Rymanów odnotowano 19 przestępstw, z 

czego 16 polegające na kierowaniu pojazdami w stanie nietrzeżwości. Odnotowano 5 wypadków 

drogowych, w których 1 osoba poniosła śmierć. 

Policjanci Komisariatu w Rymanowie na terenie Gminy Rymanów przeprowadzili 1475 interwencji 

z czego 1173 w miejscach publicznych oraz 302 interwencji domowych , w tym 67 w ramach 

Procedury Niebieskiej Karty. 

W roku sprawozdawczym zauważalny jest znaczny spadek ilości zaistniałych przestępstw w prawie 

wszystkich kategoriach. 

W ramach współpracy ze Strażą Miejską   Policjanci Komisariatu zabezpieczali imprezy kulturalne 

i rozrywkowe organizowane na terenie Gminy Rymanów. 

 

 W okresie sprawozdawczym / rok 2014 / Strażnicy Miejscy pełnili służbę w patrolach 

dwuosobowych lub w dwuosobowych patrolach mieszanych z funkcjonariuszami policji z 

Komisariatu Policji w Rymanowie.  Podczas wykonywania swych zadań Straż Miejska 

współpracowała z Zakładem Gospodarki Komunalnej, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Lesna, Powiatowym Inspektorem Weterynarii oraz 

lekarzami weterynarii działającymi na terenie Gminy Rymanów, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Rymanowie, Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw 

przeciwdziałania przemocy. 

Straż Miejska w Rymanowie zabezpieczała niemal wszystkie uroczystości kulturalne, religijne i 

państwowe, które miały miejsce na terenie Gminy Rymanów poprzez usprawnienie ruchu 

drogowego, zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w uroczystościach oraz dbanie o 

porządek w przebiegu imprez. 
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Analizując sprawozdanie za 2014 rok można stwierdzić, że spada liczba rejestrowanych wykroczeń 

w stosunku do 2013 roku . Największą trudnością jest ustalenie właścicieli psów biegających bez 

opieki, ponieważ nie posiadają zamocowanych do obroży numerów identyfikacyjnych. Na dobrym 

poziomie realizowany jest obowiązek regularnego szczepienia psów przeciw wściekliżnie. 

Obowiązek ten jest bardzo ważny, zwłaszcza w sytuacji gdy w sąsiednich gminach rejestrowane są 

zwierzęta, zarówno dzikie jak i hodowlane zarażone wścieklizną. Systematycznie zwiększa się 

liczba dmostw przyłączanych do sieci kanalizacji sanitarnej . 

 

Dyskusji nad przedstawionymi informacjami nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie informacje Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży 

Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów przyjęła do wiadomości. 

 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Rymanów za 2014 rok. 

 

 Sprawozdanie finansowe Gminy Rymanów za 2014 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. 

Potwierdziła, że  sprawozdania finansowe są zgodne z ewidencją księgową jednostek i wykazem 

danych jakie jednostki przekazały do wyłączeń. 

Sprawozdania finansowe za 2014 rok zostały przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie. 

 

 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2014 rok omówił Burmistrz 

Gminy Rymanów.  Uchwalony budżet na 2014 rok po stronie dochodów wynosił 48.245.383,94 zł. 

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł 52.894.262,53 zł i wzrósł do planu pierwotnego o 

9,63 %. Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 53.475.263,75 zł, co stanowiło 101,09 % 

planowanych dochodów. 

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy były : subwencje, dotacje, udziały w podatkach 

od osób fizycznych i prawnych, dochody własne i inne środki. 

Subwencje w strukturze dochodów stanowiły 45 % tj. 24.185 w tys.zł, dotacje i środki 20 % tj. 

10.791 w tys.zł, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 11 % tj.5.792 w 

tys. zł, dochody własne i inne dochody 24 % tj. 12.707. w tys. zł. 

 Uchwalony budżet na 2014 rok po stronie wydatków wynosił 46.088.788,94 zł. Po 

uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wzrósł do kwoty 

53.988.667,53 zł tj. o 17,14 %. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 52.026.094,09 zł, 

co stanowiło 96,36 % planowanych wydatków. 

 Zadłużenie Gminy Rymanów na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów wynosiło 14.061.047,00 zł, co stanowiło 26,29 % do uzyskanych dochodów i 

przypada do spłaty  w latach 2015 – 2018. Natomiast zobowiązań wymagalnych nie było. Gmina 

Rymanów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom, dlatego też nie posiada 

zobowiązań z tego tytułu. W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w 

wysokości 2.155.595 zł. 

 Majątek Urzędu Gminy Rymanów ujęty w ewidencji wynosi 118.431.290,15 zł. Wartość 

majątku wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zwiększyła sie o kwotę 5.421.777,11 zł. W 

porównaniu do danych z 2013 roku. 

Gmina Rymanów posiada również majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej pozostałych 

jednostek organizacyjnych. 

Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez Gminę Rymanów w 2014 roku to kwota 

6,588.218,27 zł. 
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 Rok 2014 to kolejny rok dużych wydatków inwestycyjnych w naszej gminie. Dzięki 

pozyskanym środkom pozabudżetowym udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych 

oczekiwanych przez naszych mieszkańców. 

 

 Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawił Tomasz Rajnik – 

Przewodniczący Komisji. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykazane kwoty w sprawozdaniu finansowym / bilans z 

wykonania budżetu / są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu na koniec 

2014 roku. 

Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy zwracała uwagę 

na całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku oraz na prawidłowość wykonania 

budżetu z uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia z dokonanej analizy sprawozdania fionansowego i 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów  za 2014 rok Komisja Rewizyjna postanowiła 

o pozytywnym ich zaopiniowaniu. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów zapoznał z Uchwałą Nr IX / 5 / 2015 z dnia 26 marca 2015 

roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : 

sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2015 rok. 

Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

 Dyskusji nad przedstawionymi materiałami nie było. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajnik przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów . Uznanie realizacji budżetu 

za właściwe i efektywne pozwala Komisji Rewizyjnej wysunąć wniosek o udzielenie absolutorium  

Burmistrzowi Gminy Rymanów za wykonanie budżetu w 2014 roku. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła 

Uchwałę Nr IX/2/2015 r. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. 

Skład orzekający RIO w Rzeszowie postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 

Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok. 

 

 Dyskusji nad przedstawionym wnioskiem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie 

było. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 roku. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach za. 

Uchwała Nr VIII / 73 / 15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt Uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tutułu wykonania budżetu za 2014 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach za. 
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Uchwała Nr VIII / 74 / 15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po podjęciu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowała Burmistrzowi Gminy, jego 

Zastępcy, Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy, a za ich pośrednictwem pracownikom Urzędu 

Gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych za realizację ubiegłorocznego budżetu 

Gminy Rymanów. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec podziękował za udzielone absolutorium. 

 

    /  Przerwa w obradach sesji do godziny 11 10 / 

 

Wznowiono obrady sesji. 

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były 

opiniowane przez obradujące w dniu 2 czerwca 2015 roku Komisje Rady i uzyskały pozytywne 

opinie. 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : przebudowa drogi powiatowej Nr 2010 Milcza – Rymanów obejmuje jej 

modernizację na odcinku przebiegającym przez ul. Mitkowskiego w Rymanowie, co niewątpliwie 

poprawi warunki korzystania z niej przez mieszkańców Gminy. Obecnie żle wyprofilowana 

nawierzchnia drogi powoduje powstawanie zastoisk wody na jezdni, co nie tylko utrudnia przejazd 

samochodów ale także powoduje, że przejeżdżające samochody ochlapują wodą przechodniów 

korzystających z chodnika. 

 Ponadto ważnym argumentem za udzieleniem pomocy dla Powiatu jest fakt, że realizując 

budowę budynku Urzędu Gminy kilkakrotnie zmuszeni byliśmy do przekopywania ul. 

Mitkowskiego ze względu na konieczność przyłączenia mediów. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII/ 75 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 

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

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr VIII / 76 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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3/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

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

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 77 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w związku z podjęciem uchwał w sprawie przystapienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego niezbędne jest zaciągnięcie zobowiązania finansowego na 2016 

rok na pokrycie kosztów przedmiotowych opracowań w wysokości 400.000 złotych. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 78 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w dniu 25 lipca 2013 roku Gmina Rymanów podpisała list intencyjny dotyczący 

współpracy pomiędzy Gminą Rymanów, Gminą Haczów, a MPGK Krosno Sp. z o.o. przy udziale 

Gminy Krosno o współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie magistralnej 

sieci wodociągowej z Rymanowa w kierunku Iskrzyni oraz wodociągowej sieci rozdzielczej na 

terenie Gminy Rymanów oraz Gminy Haczów. W celu realizacji zapisów listu Gmina Rymanów 

zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji projektowej wodociągowej sieci rozdzielczej na 

terenie Gminy Rymanów. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 79 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów  do kategorii dróg gminnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w związku z uregulowaniem pzrez Gmine Rymanów prawa własności części 

działek, na których urządzone są drogi, staje sie mozliwe zaliczenie tych dróg do publicznych dróg 
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gminnych. Podjęcie uchwały pozwoli na wystapienie do Zarządu Województwa Podkarpackiego z 

wnioskiem o nadanie numerów dla tych dróg. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 80 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego polegającego na 

utrzymaniu chodników w ciągu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy 

Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : Zarząd Województwa Podkarpackiego zwrócił się do wszystkich jednostek 

samorządu terytorialnego o przejęcie do prowadzenia zadania publicznego polegającego na 

utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Rymanów. 

W przypadku zgody wyrażonej przez Radę Miejską w Rymanowie zostanie zawarta umowa na 

okres trzech lat z możliwością trzymiesięcznego okresu jej wypowiedzenia. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych , 4 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 81 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

z wodociągu komunlanego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Z uwagi na to, iż 

Zakład przeprowadził kalkulację obowiązujących obecnie cen i stawek opłat i uznał, iz zapewniają  

one dalsze samofinansowanie działalności w kolejnym okresie, dlatego złożył wniosek o 

przedłużenie czasu obowiązywania taryfy o kolejny rok. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 82 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 
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Uzasadnienie : projekt uchwały przygotowany został w związku z koniecznością aktualizacji 

Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 83 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony zakupem działki Nr 1687 o powierzchni 0,60 ha 

i po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego został przygotowany projekt uchwały. 

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr VIII / 84 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony zakupem działki Nr  3035/2 o powierzchni 0,06 

ha i po uzyskaniu opinii zebrania wiejskiego został przygotowany projekt uchwaly. 

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 85 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

gminnej, położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy, którym zbliża się zakończenie umów dzierżawy 

zwracaja się z wnioskiem o przedłużenie obecnych umów dzierżawy na nieruchomość gruntową 

obejmującą działkę Nr 889/14 o powierzchni 7,0266 ha. Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat z 

przeznaczeniem na cele rolne. 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VIII / 86 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje radnych : 

 

> interpelację radnego Kielara Kazimierza skieuję do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad – Oddział w Krośnie i do Starosty Krośnieńskiego. 

> interpelację radnego Grzegorza Wołczańskiego i wniosek radnego Andrzeja Biela – pracownicy 

rozpoznają w terenie i po odbytym spotkaniu z udziałem radnych i Przewodniczącego Zarządu 

Osiedla Nr 1 podejmiemy decyzje co do sposobu realizacji zgłoszonej interpelacji i wniosku . 

 

Odpowiedzi na wnisoki radnych : 

 

> wykoszenie placu zabaw zlecone zostanie do ZGK w Rymanowie, 

> wniosek o wycinkę wierzby zostanie skierowanyy do PZMiUW – Oddział w Krośnie, 

> Referat Ochrony Środowiska  po uwzględnieinu uwarunkowań prawnych przygotuje propozycję 

rozwiązań problemu psów i gniazdowania gawronów, oraz przygotuje wystąpienie do 

Podkarpackiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o rozwiązanie uciążliwości 

jakie pojawiły się po spłyceniu i zawężeniu koryta rzeki w okolicach budynku Komisariatu Policji i 

Ochotniczej Straży Miejskiej w Rymanowie. Zastanowi się nad zasadnością montażu koszy na 

śmieci wzdłuż ulicy Mitkowskiego i Kalwarii . 

> Referat Inwestycji rozezna zasadność budowy w przyszłości chodnika przy tak wąskiej drodze. 

Może należy poszukać innego rozwiązania problemu bezpiecznego korzystania z  tej drogi ?, 

> jeśli jest potrzeba zamontowania dodatkowych ławeczek na drodze przy ul. Kalwaria to zlecimy 

ich zamontowanie przez  ZGK , w parku im. Anny i Stanisława Potockich wskazane we wniosku 

zadania zostaną  wykonane . Zastanowimy się nad realizacja wniosku w sprawie wykonania 

schodka na zejściu chodnikiem k/Wityńskiej w Rymanowie, 

> wszystke wnioski , które dotyczyły dróg zostaną skierowane do ich zarządców , a wnioski sołtysa 

z Głębokiego  po dokonaniu wizji w terenie zostaną przeanalizowane co do dalszego sposobu ich 

realizacji. 

> po wyroku sądowym jaki zapadnie w miesiącu lipcu zajmiemy się wskazanym we wniosku  

mieszkaniem  socjalnym w budynku we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na interpelacje – wnioski radnych,sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Przybyła – Ostap odczytała APEL Rady Miejskiej 

w Rymanowie dotyczący sprzeciwu dalszej budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy 

Rymanów skierowany do Pana Lecha Kotkowskiego – Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie . 

Apel – załącznik do protokołu. 

Odczytała pismo V-ce Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie wyboru Ławników do Sądu 

na lata 2016 – 2019 oraz pismo mieszkańców ul. Bohaterów II Wojny Światowej w Rymanowie o 

rozwiązanie problemu spływających wód opadowych, które podtapiają ich budynki mieszkalne. Po 

jego odczytaniu zwróciła uwagę radnym,  że coraz więcej pism w podobnych sprawach adresowane 
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jest do Przewodniczącej Rady pomijając Pana Burmistrza Gminy . Ja z kolei takie pisma przekazuję 

z kolei do Pana Burmistrza Gminy z prośbą o ich rozpatrzenie i realizację w ramach posiadanych 

kompetencji. Stąd prośba aby informować swych wyborców, że Rada Miejska jest organem 

uchwałodawczym i kontrolnym , a organem wykonawczym jest Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 20  zamknęła 

obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :        Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


