
     P r o t o k ó ł  Nr XVIII/16 

 

        sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 4 marca 2016 roku 
       w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XVIII otworzyła o godzinie 9 10  i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy, 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy, 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny, 

 Jan Pelczar  - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, 

 Jan Rajchel  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Jan Kilar  - Prezes Powiatowego i Gminnego Związku OSP, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i Kierownicy Referatów, 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 

 Mieszkanka miasta Rymanowa. 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej ( jak w załączeniu 

do zawiadomienia o zwołaniu sesji ) 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek  o zmianę porządku obrad przez : 

1/ zdjęcie z punktu 8 podpunktu 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy 

zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju / 15 głosów za /. 

 

Więcej wniosków do porządku nie zgłoszono. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad . 

3. Przyjęcie protokołu XVI i XVII 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 załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej 

sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

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

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

miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 
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8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 1/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ryjmanów na lata 2016 – 2020, 

 2/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2015 rok, 

 5/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałaniu 

Narkomanii w 2015 roku, 

 6/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok'', 

 7/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2016 roku'', 

 8/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, 

 9/ przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Rymanów oraz zasad i warunków ich 

używania, 

 10/ określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od 

nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

 12/ udzielenia Burmistzrowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie, 

 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w 

Króliku Polskim na rzecz użytkownika wieczystego, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Rymanowie, 

 15/ wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Króliku Polskim w 

trybie bezprzetargowej, 

 16/ upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w 

Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

 17/ zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkól w Rymanowie, 

 18/ określenia kryteriów naboru kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

 19/ przekształcenia Punktu Przedszkolnego ,, Wesołe Maluchy'' przy Szkole Podstawowej w 

Milczy w Przedszkole,, Wesołe Maluchy'' w Milczy, 

 20/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia 

dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 21/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ'', 

 22/ zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 23/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 24/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 25/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 
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9. Odpowiedzi na interpelacje  - wnioski i zapytania radnych, soltysów, przewodniczących 

osiedli. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

w Rymanowie. 

 

Przed rozpoczęciem realizacji przyjętego porządku obrad XVIII sesji Burmistrz Gminy dokonał 

wręczenia przyznanych nagród za wybitne wyniki sportowe dla : 

1/ Kilar Marcin 

2/ Jakubowicz Grzegorz 

3/ Rysz Kaja 

4/ Penar Wiktor 

5/ Ziajka Kamil 

 

3. Przyjęcie protokołu XVI i XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie  wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XVI sesji 29 stycznia 2016 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XVII sesji nadzwyczajnej z dnia 29 

lutego 2016 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 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 międzysesyjnej za okres od 30 stycznia do  4 marca 2016 roku. 

( Informacja – załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgloszonych 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 XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności za okres od 30 stycznia do 3 marca 2016 roku 

wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

28.01.2016 do dnia 03.03. 2016 roku. 

( Sprawozdanie załącznik do protokolu ). 

 

6. Infomacja z wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar . Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 30 stycznia do 3 marca 2016 roku. 

( Informacja – załącznik ). 

 

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

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 
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 Interpelacje radnych : 

 

1. Radny Wołczański Grzegorz – zwrócił uwagę, że projekty uchwał przesyłane radnym nie 

posiadają opinii, co do zgodności z prawem radcy prawnego Urzędu oraz, że sporządzane 

protokoły z posiedzeń Komisji Rady winny być podpisywane przez prowadzącego 

posiedzenie i przyjęte na następnym posiedzeniu Komisji Rady. 

 

2. Radny Kielar Kazimierz – zgłosił interpelację w sprawie zabezpieczenia osuwiska w środku 

drogi powiatowej w Klimkówce przy posesji na ul. Zdrojowa 63. 

 

 Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Guzylak Krzysztof – zwrócił się z zapytaniem, kiedy wznowi działalność Poradnia 

Okulistyczna w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Rymanowie i o informację w temacie budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej 887 

na terenie Gminy Rymanów. 

 

2. Radny Biel Andrzej – skierował zapytanie o ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji 

architektoniczno – budowlanej dla zadania pod nazwą : Modernizacja i rozbudowa Domu 

Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, 

- zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia wyglądu usytuowanego pomnika 1000-lecia państwa 

polskiego koło ,, POLONII '' w Rymanowie Zdroju, 

- skierował zapytanie , czy na drodze krajowej na ul. Dr Bieleckiego w Rymanowie na dojściu do 

sklepu odzieżowego będą wykonywane  prace , które poprawią bezpieczeństwo na tym odcinku. 

 

3. Radny Wołczański Grzegorz – zwrócił uwagę na zły stan techniczny nawierzchni ul. 

Piekarskiej i ul. Kilińskiego w Rymanowie oraz na potrzebę wykonania zabezpieczenia  

zabierania przez spływające wody opadowe nagromadzonego klińca na parkingu koło 

Synagogi w Rymanowie, który zostaje nanoszony na niższe odcinki sąsiadujących ulic, 

- wnioskuje o podjęcie działań naprawczych w zakresie zawężonego podczas prac regulacyjnych 

koryta rzeki Tabor na wysokości budynku Policji w Rymanowie. Przy silnych opadach woda nie 

mieści sie w korycie i rozlewa się na posesji powodując ich podtopienia.  

 - skierował zapytanie , czy są jakieś szanse, możliwości na rozszerzenie działalności SPG ZOZ w 

Rymanowie w zakresie poradni specjalistycznych. 

 

4. Radny Pitrus Andzrej zwrócił się z prośbą o : 

- utwardzenie klińcem odcinka drogi do p. Kuśnierczaka, 

- wybranie odcinka rowu, 

- wykonanie drogi do p. Smolenia, 

- wykonanie przeglądu stanu drogi powiatowej do Bałucianki z równoczesnym zapytaniem czy w 

tym roku planowane są jakieś prace na tym odcinku drogi. 

 

5. Szajna Czesław – przewodniczący zarządu osiedla Nr 1 miasta Rymanowa zwrócił uwagę 

na konieczność poprawienia estetyki placu za sklepem ,, CENTRUM '' w Rymanowie. 

 

6. Kopecka Alicja – przewodnicząca zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju  wnioskuje o 

poprawienie odcinka drogi na dojściu do sklepów p. Hanusa i p. Głowackiego w 

Rymanowie Zdroju , na którym powstają duże kałuże wody. 
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7. Pelczar Jan – radny powiatu krośnieńskiego pytał o opinię Komisji Rady Miejskiej do 

rozpatrywanego projektu uchwały Burmistrza Gminy w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie 

Zdroju. 

 

8. Ziajka Józef – sołtys sołectwa Posada Górna – zwrócił uwagę na potrzebę wykonania 

odwodnienia gromadzącej się wody w pośrodku drogi gminnej koło budynku Posterunku 

Gazowniczego w Rymanowie. 

 

9. Zielonka Małgorzata -  mieszkanka Rymanowa skierowała zapytanie w sprawie poprawienia 

dostępności korzystania z łączności  telefonicznej w SPG ZOZ w Rymanowie , aby 

zainteresowany mógł bezpośrednio połączyć się z gabinetami lekarskimi i zabiegowymi 

Przychodni. Wskazała na potrzebę bieżącej aktualizacji zakładki internetowej SPG ZOZ. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Projekty uchwał były rozpatrywane i opiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w 

dniu 29 lutego 2016 roku. 

 

 1/ przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020. 

 

  Salę obrad opuścił Radny Tomasz Rajnik . Stan 14 radnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020 jest 

niezbędny,aby gmina,podmioty gospodarcze działające na jej terenie oraz mieszkańcy mogli 

ubiegać sie o fundusze unijne i krajowe na realizację projektów z zakresu m.in. termomodernizacji 

budynków, infrastruktury energetycznej, oświetlenia ulicznego i odnawialnych żródeł energii. 

Działania określone w Planie docelowo przyczynią się do poprawy jakości powietrza na terenie 

gminy i podniesienia jakości życia wszystkich mieszkańców. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XVIII / 181 / 16. 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 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę  Nr XVIII / 182 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : dokonano zmian w planach dochodów budżetowych – zwiększenie dochodów 

170.043,00 zł.Dokonano zmian w planach wydatków budżetowych – łącznie wydatki zwiększono o 

kwotę 173.543,00 zł, zminiejszono o kwotę 3.500,00 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 183 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2015. 

 

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

 

Uzasadnienie : podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja 

zadań własnych Gminy Rymanów w zakresie wychowania w trzeżwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.W 

związku z zakończeniem jego realizacji zasadne jest przyjęcie przez Radę Miejską w Rymanowie 

sprawozdania za ubiegły rok. 

 

W zapytaniu radny Biel Andrzej  pytał w jaki sposób zostaną zagospodarowane środki finansowe , 

które w roku sprawozdawczym  nie zostały w pełni wykorzystane w stosuku do przyjętego planu 

wydatków. 

Niewykorzystane środki pozostają w budżecie gminy – odpowiedż Zastępcy Burmistrza. 

 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że  w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 184 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku. 

 

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

 

Uzasadnienie : organ wykonawczy samorządu gminy winien sporządzić raport z wykonania w 

danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przedłożyć go radzie gminy w 

terminie do 31 marca  roku następującego po roku, którego raport dotyczy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 185 / 16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

 6/  przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok''. 

 

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

 

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

kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 186 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2016 roku''. 

 

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

 

Uzasadnienie : ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje Radę Miejską do określenia w drodze 

uchwały, corocznie do 31 marca , programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Opracowany ,, program '' został przekazany do zaopiniowania powiatowemu 

lekarzowi weterynarii , organizacjom społecznym, zarządcom obwodów łowieckich, działających 

na obszarze gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowdzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 187 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

  Na obrady sesji przybył radny Tomasz Rajnik. Stan 15 radnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Wojewoda Podkarpacki odwołał ze składu Rady Społecznej SPG ZOZ 

dotychczasowego przedstawiciela , powołując na jego miejsce Pana Konrada Jaworskiego . 

Stąd nowy projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 188 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ przyjęcia projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Rymanów 

oraz zasad i warunków ich używania. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w 1990 roku został uchwalony Statut Gminy Rymanów. W § 3 Statutu opisano herb 

jakim Gmina będzie się posługiwać. Wzór tego herbu stanowił załącznik do Statutu. Zarząd osiedla 

Nr 1 w Rymanowie zawnioskował do Burmistrza, aby Gmina Rymanów miała swoją flagę, Podjęte 

działania w tej sprawie okazały się niemożliwe do realizacji z uwagi na to, że obecny herb został 

opracowany bez wymaganej genealogii historycznej i braku opinii komisji heraldycznej działającej 

przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Mając na uwadze konieczność uporządkowania spraw 

symboli gminnych zleciliśmy ich całościowe opracowanie dr Włodzimierzowi Chorązkiemu – 

członkowi Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – historykowi i pracownikowi UJ w Krakowie. 

Opracowane przez niego symbole herbu, flagi i pieczęci Gminy Rymanów zostały przedłożone do 

konsultacji zarządom osiedli w Rymanowie, radnym oraz sołtysom Gminy Rymanów. Ponadto 

Wersje trzech symboli gminnych zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Rymanów z prośbą aby mieszkańcy Gminy mogli zgłaszać do nich uwagi bądż pytania . 

Ponadto podczas trwających spotkań informacyjnych o Odnawialnych Żródłach Energii w których 

wzięło udział około 600 mieszkańców Gminy, omawiałem i prezentowałem wzory symboli 

gminnych. 

Wersja Nr 1A herbu - ,, W polu czerwonym między toporem o ostrzu srebrnym w prawo oraz 

stylisku złotym i półtrzecia krzyżem złotym po lewej, zdrój srebrny tryskający z pagóra zielonego u 

podstawy '' została wybrana podczas tych spotkań i konsultacji. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

1/ Radny Andrzej Biel – przedstawił własne argumenty dlaczego nie będzie głosował nad projektem 

herbu, flagi ,pieczęci . Są to : zbyt krótki okres konsultacji , czym podyktowany jest taki pośpiech 

wyboru nowych symboli gminnych, większość ludzi nie chce zmiany obecnego herbu. 

2/ Przewodniczący osiedla Nr 1 w Rymanowie Czesław Szajna – większe miasta i mniejsze, gminy 

mają swoje herby , flagi , pieczęcie . Rok temu Stowarzyszenie Nasz Rymanów ogłosiło konkurs na  

flagę Gminy . Konkurs się odbył , projekt flagi został wybrany. Nie był on zgodny z wymaganymi 

przepisami. Nie rozumiem  dlaczego takie utrudnienia w temacie wyboru projektu nowego herbu, 

flagi i pieczęci Gminy Rymanów. 

3/ Jan Pelczar – radny Powiatu zwrócił się z zapytaniem, czy nie można wykorzystać obecnego 

herbu Gminy przy opracowaniu wzoru flagi.  

W odpowiedzi Pan Burmistrz potwierdził, że takiej możliwości nie ma z uwagi na niezgodność z 

wymogami prawnymi używanego herbu. 

4/ Radna Krystyna Przybyła – Ostap w swym wystąpieniu nawiązała do przebiegu konsultacji w 

sprawie wyboru symboli gminnych z udzialem mieszkańców Gminy. Nie zostały  zgłaszane uwagi i 

propozycje zmian do wybranego projektu herbu Wersja 1A. 

 

 Prowadząca obrady sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Rymanów oraz zasad i warunków ich używania 

poddała pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania : za 11 radnych i 4 wstrzymujących uchwała została przyjęta. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 189 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 10 55   

 

 10/ określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek 

od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie. 

 

   Salę obrad opuścił Radny Jan Wacławski. Stan 14 radnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  przyjęte wzory formularzy stosowane będą wyłącznie przez Agencję 

Nieruchomości Rolnych . Opracowane zostały na prośbę Agencji. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 190 /16 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : po uregulowaniu stanu prawnego działek nr 3508 i 3509 położonych w Rymanowie 

oraz dokonaniu podziału działek zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla miasta Rymanowa  działki zostaną wykazane do sprzedaży pod zabudowę 

mieszkaniową. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2  wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 191 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ 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. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela gospodarstwa rolnego położonego w Ladzinie oraz po 

wydzieleniu drogi dojazdowej do pól przygotowany został projekt uchwały w sprawie wykazania 

do sprzedaży działki nr 1698/22 o pow. 0,2359 ha. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XVIII / 192 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 

w Króliku Polskim na rzecz użytkownika wieczystego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : z wnioskiem o wykup na własność będącej w użytkowaniu wieczystm działki nr 

700/1 o pow. 0,1207 ha położonej w Króliku Polskim wystąpił jej użytkownik wieczysty. Aby 

umożliwić sprzedaż wymagana jest zgoda Rady. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 193 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 1037/1 położonej w Rymanowie wystąpił z propozycją zamiany 

swojej działki w związku z tym, że przez jego działkę poprowadzona została linia energetyczna ( 

własność Gminy Rymanów ) zasilająca oczyszczalnię śćieków. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

1/ Radny Grzegorz Wołczański zwrócił uwagę, że na tej działce nie ma postawionych słupów 

energetycznych, tylko przebiega przez nią linia napowietrzna.Czy przez dokonanie zamiany działek 

nie popełnimy błędu na przyszłość . 

2/ Jan Pelczar – potwierdził, że linia przebiega nad częsćią granicy tej działki, a obok wybudowany 

jest dom i tam przebiega też ta linia napowietrzna. 

3/ Radny Józef Oberc – działka nr 1037/1 może być tylko wykorzystywana jako działka rolna. Nie 

ma możliwości  przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałiła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały  głosowało 9 radnych, 5 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 194 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 15/ wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w Króliku 

Polskim w trybie bezprzetargowym. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : współwłaściciel w 28/32 części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 682/1 

położona w Króliku Polskim , wystąpił z wnioskiem o sprzedaż udziału Gminy Rymanów w 4/32 

części. Sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 195 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16/ upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w 

Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczas  decyzje administracyjne w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów przyznawanych na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty wydawał Burmistrz 

Gminy. Praktyka udzielania przez Gminę pomocy materialnej dla uczniów wskazuje na 

konieczność przekazania realizacji tego zadania w całości jednostce organizacyjnej , jaką jest 

ZEAS. Powyższe rozwiązanie usprawni proces przyznawania świadczeń i zwiększy efektywność 

postępowania administracyjnego w prowadzonych sprawach. 

 

Zapytanie skierował radny Andrzej Biel, czy w związku z przejęciem tego zadania przez ZEAS nie 

zwiększy się zatrudnienie. 

Zatrudnienie pozostanie na dotyczhczasowym poziomie 9 i ½ etatu. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 196 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 17/ zmianw Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkól w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana w Statucie ZEAS stanowi konsekwencję upoważnienia przez Radę dyrektora 

ZEAS -u do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej , w tym do 

wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 197 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 18/ określenia kryteriów naboru kandydatów do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Rymanów, które będą brane pod uwagę  na drugim etapie postępowania 
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rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowanym z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęciem działalności 

Przedszkola,, Wesołe Maluchy '' w Milczy, należy w niej zawrzeć zapisy dotyczące rekrutacji .. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 198 / 16 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 19/ przekształcenia Punktu Przedszkolnego ,, Wesołe Maluchy '' przy Szkole 

Podstawowej w Milczy w Przedszkole ,, Wesołe Maluchy '' w Milczy. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w roku 2014 w Milczy oddano do użytku salę gimnastyczną wraz z 

pomieszczeniami dydaktycznymi. Pomieszczenia te znajdują się  w oddzielnej częsci szkoły, 

spełniają normy sanitarne oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażone są i w pełni 

dostosowane dla dzieci w  wieku przedszkolnym. Stąd wniosek o podjęcie tej uchwały. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał o warunki lokalowe planowanego Przedszkola w Milczy. 

Wyczerpującej odpowiedzi udzieliła dyrektorka Zespołu Szkół Publicznych w Milczy . Nie ma 

żądnych przeszkód aby Przedszkole rozpoczęło dzialalność z dniem 1 września 2016 roku. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XVIII / 199 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 20/ zamiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana w uchwale dotyczy zmiany składu komisji powoływanej przez Burmistrza 

Gminy do opiniowania wniosków o przyznanie nagród. Polegać będzie na wprowadzeniu do składu 

Komisji piątego członka spośród Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Podjęto Uchwalę Nr XVIII / 200 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 21/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana MPZP ,, Rymanów Zdrój '' jest wnioskowana przez Prywatne 

Przedsiębiorstwo Wielospecjalistyczne Andrzej Szajna Rymanów Zdrój, ul. Kasztanowa 1. 

Zmiana dotyczy ustalenia sposobu dojazdu do działki nr 91 przez działkę 7, będącej własnością 

Gminy Rymanów oraz zasad podziału dot. możliwości wydzielenia drogi dojazdowej oraz sposobu 

zagospodarowania działki 91. 

 

Uwaga radnego Andrzeja Biela dotycząca częstych zmian  w planach zagospodarowania . Czy 

wnioskodawca  nie może pokryć kosztów zmian  

 

Gmina ponosi koszty zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego – to 

odpowiedż Burmistrza Gminy. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 201 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 22/ zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  niniejsza uchwała wprowadza zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne w 

wysokości 100% należnej opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko, przy czym podstawą 

zwolnienia jest posiadanie karty dużej rodziny i segregacja odpadów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 202 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 23/ określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości zobowiązuje radę gminy do określenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku. Opłata będzie uiszczana  jednorazowo za 

rok kalendarzowy . 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę nr XVIII / 203 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 24/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : opłatę za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomośći , na których 

zamieszkują mieszkańcy uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

Natomiast  za domki letniskowe i inne opłatę uiszcza się za cały rok bez wezwania do dnia 30 

września danego roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Pzrewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 204/ 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 25/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 205 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacie – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy , Przewodnicząca Rady Miejskiej i dyrektor SPG ZOZ. 

 

 Projekty uchwał posiadają opinię radcy prawnego. Z uwagi na wprowadzanie treści uchwał 

do programu Legislator -edytor aktów prawnych nie powielano podpisów radców prawnych. 

Projekty uchwał z opinią radców prawnych posiadają pracownicy Urzędu, przygotowujący 

projekty uchwał. 

 Od dzisiaj Państwo radni otrzymywać będą kopie projektów uchwał z opinią radcy 

 prawnego urzędu. 

    -    Przewodnicząca Rady Miejskiej w nawiązaniu do posiedzeń komisji potwierdziła, że była 

 zgoda radnych na odbywanie wspólnych posiedzeń Komisji przed obradami sesji Rady. 

 Komisje Rady też w zależności od omawianej tematyki zgodnie z przyjętym planem pracy  
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 odbywały oddzielne posiedzenia. Od disiaj kończymy ze zwoływaniem wspólnych 

 posiedzeń. Przewodniczący Komisji będą zwoływać posiedzenia swych Komisji i 

 przedstawiać będą na obradach sesji wypracowane stanowiska,opinie. 

 Pracownik dokona wizji na miejscu zgłoszonego zagrożenia w drodze powiatowej w 

Klimkówce, 

 Do dnia 4 marca 2016 roku wyznaczony został termin składania wniosków na opracowanie 

koncepcji rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 

 Pomnik 1000-lecia państwa polskiego posadowiony jest na działce uzdrowiska. Wcześniej o 

uporządkowanie placu i jego odnowienia wystąpiłem do dyrektora Zespolu Szkół 

Specjalnych w Rymanowie Zdroju. Temat ten przedstawię również na planowanym do 

odbycia spotkaniu z Prezesem Zarządu Uzdrowiska. 

 odnośnie dojścia do sklepu odzieżowego na ul. Bieleckiego i przyległego do niego tarasu 

odbędzie się rozprawa na miejscu z udziałem PINB w Krośnie oraz GDDKiA w 

Rzeszowie.Może coś wspólnie z zainteresowanymi ustalimy po 10 latach starań. 

 Wskazane ulice w Rymanowie wymagają nowych nakładek, a odnośnie zwężonego koryta 

rzeki odpowiem na piśmie po zajęciu stanowiska w tej sprawie u zarządcy rzeki, 

 Dokonamy przeglądu stanu wszystkich dróg gminnych po okresie zimowym, co pozwoli na 

określenie zakresu wykonania na nich niezbędnych prac naprawczych. Dotyczy to również 

wniosków i zapytań jakie zostały zgłoszone dzisiaj, 

 plac za sklepem ,, CENTRUM '' - to działka prywatna. Odbędę w tej sprawie spotkanie z 

właścicielem dzialki. 

 Odcinek drogi gminnej do wskazanych sklepów w Rymanowe Zdroju poprawimy, 

 Są kłopoty z zatrudnieniem lekarzy specjalistów, w tym okulisty w SPG ZOZ. 

Podsumowując – brak lekarzy specjalistów. 

 Gmina musi partycypować w kosztach realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich. Dla 

przykładu  na odcinek ok. 3 km położenia nowej nawierzchni przez Królik Polski – Gmina 

ma przekazać środki w wysokości 300.000 złotych. 

 Odnośnie budowy chodników – również partycypacja Gminy w kosztach ich budowy. 

 Będziemy projekty na ich budowę robić we własnym zakresie. 

Odpowiedzi dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie. 

 jak pozyskam lekarza okulistę to Gabinet Okulistyczny będzie otwarty. Od jesieni szukam 

lekarza okulisty. Do tej pory nie znależliśmy żadnego kandydata. Jest bardzo trudno 

pozyskać do pracy lekarza okulistę i lekarzy innych specjalności. Będę nadal czynił starania 

o jak najszybsze otwarcie Poradni Okulistycznej, 

 Na obecnej centrali telefonicznej znajdującej się w budynku SPG ZOZ nic więcej nie 

możemy zrobić. Rozważamy temat zakupu nowej centrali.  Dołożę starań aby na zakładce 

strony internetowej SPG ZOZ były aktualne informacje dla pacjentów, którzy korzystają z 

naszych usług. 

 

Były to odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że porządek obrad XVIII sesji 

został zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 3o zamknęła obrady 

XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca Rady Miejskiej 

         w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /            Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


