P r o t o k ó ł Nr XVI / 08
z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej
w dniu 24 kwietnia 2008 roku w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Obecni wg, załączonych list obecności / załączniki /
Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk S m o l i k
Rymanowie.

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w

Sesję rozpoczęto o godzinie 9 o5 , a zakończono o godzinie 14 5o .
W sesji uczestniczyło 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.
2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel.
3. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec.
4. Sekretarz Gminy Pan Marek Penar .
5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska.
6. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel.
7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Pani Maria Knap.
8. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz Adam Dutka.
9. Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie Pan Grzegorz Sołtysik.
10. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie pani Elżbieta Nadziakiewicz.
11. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
12. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
13. Młodzież trzech klas Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan
Henryk Smolik. Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych, zaproszonych gości.
Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych , w sesji uczestniczyło 14
radnych.

- 2 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski
w sprawie otrzymanego porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad sesji wystąpił Burmistrz Gminy Pan
Jan Rajchel , który wniósł o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
−

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,

−

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju,

−

zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości : Bałucianka, Królik Polski, Sieniawa , Bzianka.

Innych wniosków nie było.
Zgłoszone wnioski według kolejności zgłoszenia Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie .
Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej
w Rymanowie został przyjęty w głosowaniu : głosujących 13, za – 11, 2 wstrzymujących.
Wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w
Rymanowie Zdroju został przyjęty w głosowaniu : głosujących 13 , za – 13.
Wniosek o zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości : Bałucianka, Królik Polski,
Sieniawa , Bzianka został przyjęty w głosowaniu : głosujących 13, za – 13.
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad zostaną rozpatrzone w punkcie 11 jako podpunkty
9,10,11.
Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił porządek obrad XVI sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych
w okresie od XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady połączona z informacją z
działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje radnych.

−
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7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Gminy Rymanów.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej za 2007 rok.
10. Informacja o funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok,
2/ nadania imienia Stanisława Wyspiańskiego : Szkole Podstawowej w Rymanowie,
Gimnazjum w Rymanowie, Liceum Ogólnokształcącemu w Rymanowie,
3/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008 – 2015,
4/ ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kolejności zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
Gminy Rymanów,
5/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego,, Czas na aktywność w Gminie
Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,
6/ ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz
trybu ich rozliczania,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
8/ utworzenia obwodów głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i
,, Zimowit '' w Rymanowie zdroju dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju,
11/ zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości : Bałucianka, Królik Polski ,
Sieniawa, Bzianka.

−
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12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 13, za – 13.
ad. 3 porządku obrad
================
Przyjęcie protokołu XV sesji odbytej w dniu 19 marca 2008 roku.
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 13 radnych.
ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie od XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XV sesji
przedstawił Przewodniczący Pan Henryk Smolik.
ad.5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XV sesji połączona z informacją z
działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami.
Informację / załącznik do protokołu / z działalności w okresie między sesjami zwłaszcza z
wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Pan
Jan Rajchel.
ad. 6

I n t e r p e l a c j e radnych.

Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy - zgłosił interpelacje w sprawie :
−

usprawnienia nowo wybudowanego odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania w Sieniawie w
kierunku Głębokiego poprzez wykonanie zrównania i utwardzenia pobocza po jednej stronie
drogi i jej odwodnienie,

−

podjęcia działań w celu likwidacji powstałego składowiska zużytych opon przy Raczcie w
okolicy Bartoszowa,

−
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Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki – zgłosił interpelacje w sprawie :
−

umocnienia brzegu potoku tzw.,, Kościółkowego '' na odcinku na którym podmyta jest droga
powiatowa w Klimkówce. Odcinek ten stanowi duże zagrożenie.

−

wykonania zabezpieczenia obsuwającej się ziemi przy ul. Ogrodowej w Klimkówce. Pilna
potrzebą jest udrożnienie zarośniętego odcinka rowu.

−

poprawy stanu bezpieczeństwa na ulicy Ogrodowej poprzez ustawienie lustra drogowego i
załatania powstałych dwóch dziur przy budynku oznaczonym nr 9.

Radny Pan Jan Zywar z Wróblika Królewskiego zgłosił interpelację w sprawie ustawienia leżących
w rowie znaków drogowych przy drodze powiatowej Wróblik – Ladzin.
ad. 7 . Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gminy w Rymanowie z wykonania
budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok.
Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok, które było równocześnie wprowadzeniem do dyskusji.
Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy odczytał treść Uchwały Nr IX /
5/2008 z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie : sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z
wykonania budżetu gminy Rymanów za 2007 rok.
Pan Michał Chentosz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu gminy Rymanów za 2007
rok oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2007 rok.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rymanów za
2007 rok radny Pan Zbigniew Sikora wskazał na prawidłową realizację budżetu gminy w 2007
roku. Nawiązał do bardzo odważnej decyzji o zaciągniętych kredytach , na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej w ośmiu miejscowościach Gminy Rymanów do których mieliśmy wszyscy obawy. Po
upływie czasu wszyscy stwierdzamy, że było to słuszne i trafione pociągnięcie z którego się
cieszymy. Wszystkie dokonywane zmiany w budżecie uchwałami Rady jak i zarządzeniami
Burmistrza Gminy Rymanów były zgodne i zasadne. Za prawidłową realizację budżetu i ujętych w
nim zadań w imieniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia dziękuję Burmistrzowi Gminy i
wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie odczytał treść wniosku Komisji
Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Gminy oraz Uchwałę Nr IX / 20 / 2008
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z
wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Dyskusji i zapytań nad przedstawionym wnioskiem Komisji Rewizyjnej i Uchwałą
Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było.

−
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ad. 8 porządku obrad
=================
Pan Henryk Smolik - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt
Uchwały Nr XVI / 144 / 08 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z
tego tytułu, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

Po udzieleniu absolutorium przez Radę Miejską Przewodniczący Rady podziękował
Burmistrzowi Gminy, zastępcy Burmistrza, skarbnikowi, sekretarzowi Gminy, kierownikom
jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu miny za realizację zadań finansowych i
gospodarczych w 2007 roku.
Za trud wniesiony w rozwój naszych miejscowości Gminy podziękował sołtysom i
przewodniczącym zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
ad. 9 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok.
Sprawozdanie / załącznik do protokołu / przedstawiła Pani Danuta Penar – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną , realizującą zadania z
zakresu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych na szczeblu gminy. Są to zadania własne
oraz zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej . W okresie
sprawozdawczym na realizację w/w zadań łącznie z kosztami utrzymania ośrodka wydatkowano
kwotę 6.171.804 zł, w tym 5.662.497 zł z dotacji Wojewody oraz 509.307 zł ze środków własnych
gminy. Pomocy społecznej udzielano osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe
wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród najczęściej występujących powodów było
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa,
wielodzietność, samotne wychowywanie dzieci, alkoholizm.
Dyskusji nad sprawozdaniem nie było.
Przewodniczący Rady omawianie tego tematu zakończył stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła
do wiadomości sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 rok.
ad.10 Informacja o funkcjonowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie.
Pani Elżbieta Nadziakiewicz - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w skład, którego
wchodzi Liceum Ogólnokształcące omówiła jego działalność. W kolejności omówiła : kadrę
pedagogiczną , warunki lokalowe, bazę dydaktyczną , nabory do szkoły. Przedstawiła ofertę
edukacyjną na rok szkolny 2008/2009 , sukcesy uczniów LO w latach 2006 – 2007 oraz analizę
matur i losy absolwentów LO. Powiedziała , że podjęte działania o utworzeniu jednego Zespołu
Szkół Publicznych w Rymanowie były trafione. Rymanowskie Liceum zyskało na atrakcyjności,
wzrosło zainteresowanie młodzieży do kontynuowania w nim nauki.

−
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W dyskusji Przewodniczący Rady podziękował za podjęte działania z zakresu poprawy warunków
lokalowych , wyposażenia sal lekcyjnych , bazy dydaktycznej w pracowniach szkolnych zwłaszcza
pracowni komputerowej z szybkim łączem internetowym i centra multimedialne . Zachęcał do
dalszej popularyzacji rymanowskiego liceum wśród dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych
Gminy Rymanów i ościennych gminach . Powstaje piękny obiekt , który zostanie przekazany w
miesiącu wrześniu i w którym będą komfortowe warunki nauki .
Innych głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady omawianie tej informacji po zakończeniu dyskusji zakończył stwierdzeniem,
że Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację o funkcjonowaniu Liceum
Ogólnokształcącego w Rymanowie.
ad. 11 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok.
Z treścią projektu Uchwały zapoznała Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia , Komisję Rewizyjną i uzyskał pozytywną opinie.
W zapytaniu radny Pan Andrzej Biel pytał Burmistrza Gminy czy w ramach przebudowy
dróg gminnych w Rymanowie ul. Zielona, ul. Bohaterów II Wojny Światowej, Grota Roweckiego ,
ul. Sikorskiego przewidziane są prace związane z odprowadzeniem wód opadowych po stronie
wschodniej z uwagi na fakt, że mieszkańcy tej strony zalewani są przez wody opadowe.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że do końca miesiąca maja zostanie złożony wniosek o
dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych . Są poważne trudności w odprowadzeniu wód
opadowych. Zwrócę się do zarządcy drogi krajowej o stanowisko w tej sprawie.
Innych pytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 145 / 08 jak załącznik do protokołu.
2/ nadania imienia Stanisława Wyspiańskiego Szkole Podstawowej w Rymanowie,
Gimnazjum w Rymanowie, Liceum Ogólnokształcącemu w Rymanowie.
Przewodniczący Rady odczytał treść pisma skierowanego do Rady Miejskiej w Rymanowie
przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Publicznych w
Rymanowie w którym zwracają się z wnioskiem o nadanie imienia Stanisława Wyspiańskiego
Szkole Podstawowej , Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącemu.
W piśmie piszą, że powinniśmy sprostać potrzebom młodych ludzi pragnących wspierać swój
rozwój intelektualny oraz duchowy odpowiednimi wzorcami osobowymi , a imię wybranego
patrona będzie niewątpliwie temu służyć.

−
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Po tym wprowadzeniu Przewodniczący Rady przybliżył postać wybranego patrona szkoły.
O przedstawienie projektu Uchwały w sprawie nadania imienia Stanisława
Wyspiańskiego Szkole Podstawowej w Rymanowie poprosił Pana Wojciecha Farbańca – zastępcę
Burmistrza.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekty trzech uchwał były rozpatrywane i opiniowane
przez Komisję Oświaty., Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywną opinię.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 146 / 08 jak załącznik do protokołu.
O przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Stanisława
Wyspiańskiego Gimnazjum w Rymanowie Przewodniczący Rady poprosił Pana Wojciecha
Farbańca – zastępcę Burmistrza.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 147 / 08 jak załącznik do protokołu.

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Stanisława
Wyspiańskiego Liceum Ogólnokształcącemu w Rymanowie Przewodniczący Rady poprosił Pana
Wojciecha Farbańca – zastępcę Burmistrza.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI /148 / 08 jak załącznik do protokołu.
Po podjęciu tych uchwał dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w imieniu uczniów biorących
udział w obradach sesji podziękowała Wysokiej Radzie za nadanie imion patrona szkół i zaprosiła
radnych do wspólnej fotografii z uczniami szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum , którzy
uczestniczyli w obradach sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

−
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3/ przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008 – 2015.
Z treścią
Burmistrza.

projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca

Uzasadnienie : Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem
wyznaczającym główne kierunki działania władz samorządowych w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych i stanowi podstawę tych działań. Podstawę prawną do opracowania strategi
stanowił art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej , który stanowi, iż do ,, zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka''. Strategia stanowi pewnego rodzaju podstawę,
na której w miarę potrzeb i możliwości będą realizowane kolejne zadania.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 149 / 08 jak załącznik do protokołu.
4/ ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kolejności
zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
Rymanów.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca
Burmistrza.
Uzasadnienie : aktualnie obowiązująca uchwała i sporządzone na jej podstawie tabele
wynagrodzeń nie dają możliwości podniesienia płacy zasadniczej pracownikom GOPS oraz ZEAS
w roku 2008. Bez podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii
zaszeregowania nie można podwyższyć wynagrodzeń w roku bieżącym.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 150 / 08 jak załącznik do protokołu.
5/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie
Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

−

Z treścią
Burmistrza.
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projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca

Uzasadnienie : projekt systemowy ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' jest
skierowany do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej
niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym
celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników
poprzez upowszechnianie aktywnej integracji umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych. W roku 2008 w ramach projektu realizowane będą szkolenia oraz
poradnictwo psychologiczno – zawodowe. Zatwierdzenie projektu przez Radę Miejską jest
wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy ramowej z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 151 / 08 jak załącznik do protokołu.
6/ ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne
przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o systemie oświaty oraz trybu
ich rozliczania.
Z treścią
Burmistrza .

projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca

Uzasadnienie ; uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji prowadzonym na
obszarze gminy Rymanów przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym
przeznaczonych na działalność dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą w zakresie minimum
wychowania przedszkolnego, w tym na utrzymanie obiektów.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 152 / 08 jak załącznik do protokołu.
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z
przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : dzierżawca na podstawie umowy dzierżawy w okresie od 1.04. 2005 roku do
31.03. 2008 roku dzierżawił od Gminy Rymanów nieruchomość położoną w Klimkówce
obejmującą działki nr 4338 i 4336 o łącznej powierzchni 7.7355 ha z przeznaczeniem pod uprawy
rolne. W związku z wygaśnięciem okresu dzierżawy wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy.
Przedmiotowy grunt był użytkowany zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

−
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Dyskusji nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 153 / 08 jak załącznik do protokołu.
8/ utworzenia obwodów głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,,
Zimowit '' w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Z treścią przesłanego pisma Burmistrza Gminy informującym , że postanowieniem z dnia 9
kwietnia 2008 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory uzupełniające do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 22 czerwca 2008 roku zapoznał Przewodniczący Rady
Miejskiej. W związku z tym Burmistrz Gminy złożył wniosek, aby na podstawie art. 30 ust.1 i
ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rada Miejska podjęła uchwałę w
sprawie utworzenia niestałych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów w szpitalach
uzdrowiskowych : Eskulap i Zimowit w Rymanowie Zdroju, które spełniają określone w ustawie
kryteria.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 154 / 08 jak załącznik do protokołu.
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : działka nr 3141/9 o pow.0.0505 ha położona w Rymanowie stanowi
własność Gminy Rymanów jako mienie komunalne, nabyte przez Gminę od osoby fizycznej z
przeznaczeniem pod budownictwo wysokie, w chwili obecnej – budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne. Przedmiotowy grunt nigdy nie był tzw. Mieniem Wiejskim. Z wnioskiem o zakup
zwróciła się Pani Białas Halina zamieszkała w Rymanowie. Proponuje się działkę sprzedać w
drodze przetargu po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.
Radny Pan Kazimierz Kielar wnioskuje o dokonanie innego podziału działki gdyż jego
zdaniem działka wykazana do sprzedaży nie spełnia wymogów budowlanych .
Radny Pan Tomasz Rajnik – wniósł pod rozwagę wydzielenia z tej działki od strony
północnej pasa na drogę, a pozostałą część działki połączyć z działką 3141/10 i wówczas

- 12 dokonać podziału na działki budowlane.
Odpowiadając Burmistrz Gminy stwierdził, że wykazana do sprzedaży działka nr 3141/9
powstała z działki nr 3141/10 i mam obawy czy z przedstawionych propozycji nowego podziału coś
zyskamy.
Radny Pan Tadeusz Chodyniecki wypowiedział się za sprzedażą tej działki.
Więcej zapytań nie było.
Prowadzący obrady sesji przedstawiony projekt Uchwały przez Burmistrza Gminy poddał pod
głosowanie.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem Uchwały było 8, przeciw – 1 , wstrzymało się 5 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 155 / 08 jak załącznik do protokołu.
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie :
w związku ze złożoną ofertą zagospodarowania nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Rymanowie Zdroju poprzez wybudowanie
basenu krytego, remontu i modernizacji istniejącego basenu otwartego, budowy hotelu, restauracji
oraz urządzeniem terenów sportowo – rekreacyjnych na nieruchomościach o łącznej powierzchni
2.7320 ha przez prywatnego inwestora proponuje się wykazać je do sprzedaży wraz z istniejącymi
budynkami , niecką basenu otwartego oraz innymi urządzeniami zlokalizowanymi na tych
działkach po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.
O takim zamiarze informowałem Komisje Rady, zarząd osiedla Rymanowa Zdroju i radę sołecką
Rymanowa Zdroju – Deszna. Ich opinie były pozytywne.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował , że wszystkie komisje Rady uczestniczyły w
prezentacji proponowanego zagospodarowania działek przez potencjalnego nabywcę. W prezentacji
uczestniczyli również członkowie zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju oraz sołtys z radą sołecką
Deszna. Opinie ich były pozytywne , co do sprzedaży pod warunkiem zawarcia dobrej umowy z
potencjalnym nabywcą działek.
W dyskusji radni , pomimo pewnych obaw , a zwłaszcza gwarancji czy ten potencjalny
nabywca zagospodaruje zgodnie ze złożoną ofertą i z określeniem okresu czasu ich
zagospodarowania , opowiedzieli się za przyjęciem projektu Uchwały przedłożonego przez
Burmistrza Gminy. Jest to trudna decyzja , trzeba ryzykować. Burmistrz Gminy wykonując tą
uchwałę zobowiązany został w przypadku sprzedaży działek do zawarcia w umowy z
zastrzeżeniami zawartymi w Kodeksie Cywilnym i innych przepisach dotyczących sprzedaży
nieruchomości, a uwzględniających przede wszystkim przeznaczenie działek zgodnie z zapisem
MPZP oraz terminami realizacji inwestycji.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 156 / 08 jak załącznik do protokołu.

−
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11/ Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości :
1/ Bałucianka na lata 2008 – 2015,
2/ Królik Polski na lata 2008 – 2015,
3/ Sieniawa na lata 2008 – 2015,
4/ Bzianka na lata 2008 – 2015.
Zastępca Burmistrza Gminy powiedział , że Plany zostały opracowane w wymienionych
miejscowościach i przyjęte przez zebranie wiejskie , natomiast Rada Miejska ,, Plany '' zatwierdza.
Mając już opracowane ,,Plany '' i z chwilą ogłoszenia konkursu na składanie wniosków z Programu
Odnowy Wsi można będzie je składać w celu pozyskania dodatkowych środków na dalszy rozwój
danej miejscowości. Stała się cenna rzecz iż mieszkańcy chcą się angażować w rozwój swej
miejscowości .
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosów sołtysów w/w
sołectw.
Powiedzieli, że autorami przedłożonych Planów Odnowy Miejscowości byli sołtysi,mieszkańcy i
radni. W opracowanych planach ujęto ocenę aktualnej sytuacji miejscowości, analizę słabych stron i
trudności, analizę atutów miejscowości i możliwości ich wykorzystania oraz wizję rozwoju i
wzrostu poziomu życia mieszkańców. Wszystkie te zagadnienia zostały skonsultowane z
mieszkańcami na zebraniach i zostały przez zebranie przyjęte. Na zakończenie swych wystąpień
zwracali się z prośbą o ich zatwierdzenie przez Wysoka Radę.
Wobec braku innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Smolik
poprosił o przedstawienie projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy
Miejscowości Pana Wojciecha Farbańca – zastępcę Burmistrza Gminy.
1/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bałucianka na lata
2008 – 2015.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 157 / 08 jak załącznik do protokołu.
2/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Królik Polski na lata
2008 – 2015.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 158 / 08 jak załącznik do protokołu.
3/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sieniawa na lata 2008
– 2015.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 159 / 08 jak załącznik do protokołu.

−
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4/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bzianka na lata 2008 –
2015.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 160 / 08 jak załącznik do protokołu.
ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.
> interpelację dotyczącą utwardzenia pobocza drogi powiatowej i oczyszczenia rowów na
odcinku drogi powiatowej w Sieniawie przekażę do Starostwa Powiatowego w Krośnie,
> wskazane składowisko zużytych opon – sprawdzimy na czyim
podejmiemy stosowne działania.

jest to gruncie i

> zorganizuję spotkanie w sprawie wykonania umocnienia brzegu potoku ,, Kościółkowego''
na które poproszę radnego Pana Kielara,
> udzielę pisemnej odpowiedzi na interpelację w sprawie obsuwającej się ziemi na ul.
Ogrodowej w Klimkówce. Podejmę działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa na ulicy
Ogrodowej w Klimkówce.
> interpelację radnego Pana Jana Zywara o ustawienie powalonych znaków drogowych przy
drodze powiatowej przekażę do Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Były to udzielone odpowiedzi na interpelacje radnych.
ad. 13 Wolne wnioski i zapytania.
1. Radny Pan Marian Różowicz z Klimkówki wystąpił z wnioskiem o umożliwienie dzierżawy
części gruntów o powierzchni około 5 ha na Polderze w Klimkówce dla Kółka Rolniczego
w Klimkówce. Obecnie dzierżawcą gruntów jest Pan Janusz Czubski.
−

ponowił wniosek o pogłębienie i oczyszczenie rowów melioracyjnych koło posesji p. Adama
Filara i na niektórych odcinkach rowu biegnącego w dół od cmentarza w Klimkówce w
kierunku drogi krajowej z których woda wylewa się na uprawiane grunty rolnicze.
2. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki zwrócił się z wnioskiem o :

−

dokonanie przeglądu stanu stropów, tynków , instalacji elektrycznej w starym domu ludowym
przez fachowca budowlańca i elektryka,

−

czynienia starań o regulację koryta rzeki na niebezpiecznych odcinkach w Klimkówce,

−

zwrócił się z prośbą o wykonanie malowania dachu na nowej części domu ludowego w

- 15 w Klimkówce .
3. Radna Pani Zofia Dereniowska z Królika Polskiego wystąpiła z wnioskiem o :
−

pilną naprawę 3 mostów w Bałuciance na drodze powiatowej, stan mostów jest tragiczny, na
pierwszym moście wypadła dziura,

−

udrożnienia rowu na ulicy Dąbrówka w Króliku Polskim.
4. Radny Pan Stanisław Stapiński z Milczy wnioskuje o :

−

połatanie dziur na ulicy Słonecznej,

−

dowiezienia tłucznia na poprawę drogi dojazdowej w kierunku posesji p. Józefa Penara,

−

wskazał na potrzebę wykonania malowania dachu na domu ludowym w Milczy.
5. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej zwrócił się z zapytaniem o możliwość
wykonania napraw dróg polnych, a konkretnie drogi w kierunku Wisłoczka,

−

poruszył problem jeżdżących pojazdów terenowych po drogach polnych pod kątem niszczenia
dróg,
6. Radny Pan Henryk Smolik wnioskuje o wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie.
7. Pan Ignacy Śliwka – sołtys Rymanowa Zdroju – Deszna wskazał na potrzebę żwirowania
dróg gminnych w Desznie oraz na wykonanie prac, które zabezpieczą przed zalewaniem
terenu przy przystanku PKS na ul. Węgierskiej z którego odjeżdżają autobusy do Krosna .
8. Pan Jan Poznar – sołtys Królika Polskiego zwrócił się z wnioskiem o naprawę
uszkodzonego uregulowanego odcinka rzeki ,, Tabor '' / wypadają kamienie z siatki / przez
Podkarpacki Zarząd Melioracji,

−

zwrócił się z prośbą o dowiezienie tłucznia – żwiru na drogę koło domu ludowego na której po
robotach kanalizacyjnych powypadały dziury.
ad. 14 Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

> sprawdzę termin zawarcia umowy dzierżawy gruntów na Polderze w Klimkówce i stan
ich zagospodarowania. Jeśli Kółko Rolnicze chce dzierżawić tam grunt to wniosek winno złożyć do
Gminy z określeniem na co chcą go przeznaczyć. Z uwagi , że są to grunty zalewowe obowiązują
na nich pewne ograniczenia.
Odnośnie rowów melioracyjnych na spotkanie z radnym umówi się pracownik, któremu wskaże
Pan odcinki rowów melioracyjnych wskazanych w interpelacji.
> legalizacja urządzeń w domach ludowych w Klimkówce . Są tam pewne paradoksy, które
trzeba będzie jakoś załatwić. Najgorsza to stan instalacji gazowej.

−
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Odnośnie malowania dachów na domach ludowych w Klimkówce i Milczy proszę sołtysów z
Klimkówki i Milczy do mnie na indywidualne rozmowy celem omówienia tego tematu. Jestem po
rozmowie z nową dyrektorką Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Rzeszowie podczas której przedstawiłem jej zakres prac niezbędnych do wykonania w Gminie
Rymanów z prośbą o ujęcie ich do realizacji .
> naprawę mostów zgłoszę do Starostwa Powiatowego w Krośnie, a na ulicy Dąbrówka
będzie robiony jej remont łącznie z udrożnieniem rowów.
> odnośnie remontów dróg gminnych sołtysi otrzymali harmonogram prac remontowych i
musi on być przestrzegany.
> mam wątpliwości, co do remontu dróg polnych. Koszty wysokie, a czy ktoś z rolników je
użytkuje . Czy nie będą one służyć do wywózki drzewa.
Drodze, o której mówił radny Pan Rajnik przyjrzymy się i określimy czy służy ona rolnikom.
Gmina nie wpływu na to , że pojazdy terenowe jeżdżą po drogach polnych i pogarszają ich stan.
> przy wykonywaniu prac elewacyjnych na budynku GOPS zostanie wykonany podjazd dla
niepełnosprawnych.
> wniosek sołtysa z Królika Polskiego o zabezpieczenie przed wypadaniem kamieni
wyregulowanego odcinka rzeki przekaże do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.
Przewodniczący rady przypomniał radnym , że 30 kwietnia mija termin złożenia
oświadczenia majątkowego radnego za 2007 rok.
ad. 15 Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XVI sesji Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował, że porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w
całości.
Dziękując za udział radnym, zaproszonym gościom zamknął obrady XVI sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
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