
     P r o t o k ó ł  Nr XXI/16 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 15 kwietnia 2016 roku  

 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXI otworzyła o godzinie 9-tej 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. 

 Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

 Daniel Piwowar - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

 Jan Rajchel  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Jan Kilar  - Prezes Powiatowegi i Gminnego Związku OSP. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i Kierownicy Referatów. 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 Mieszkańcy Gminy Rymanów. 

Listy obecności w załączeniu. 

 

  Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 14 radnych. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Janusz Chudziński. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej ( jak w załączeniu do 

zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez : 

1/ zdjęcie z punktu 13 podpunktu 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku 

Szlacheckim. 

Wynik głosowania – 14 głosów za. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła wniosek złożony przez grupę 11 radnych w oparciu o 

przepis § 54 ust.1 Statutu Gminy Rymanów wnoszący  o podjęcie uchwały należącej do 

kompetencji Rady Miejskiej w Rymanowie, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian : 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Turbin Wiatrowych oraz 

otaczających je terenów rolnych uchwalonych Uchwałami Rady Miejskiej w Rymanowie : 

1/ Nr XIV/149/04 z dnia 14 maja 2004 roku, 

2/ Nr XIV/150/2004 z dnia 14 maja 2004 roku, 

3/ Nr XL/390/06 z dnia 25.10.2006 roku, 

4/ Nr XL/387/06 z dnia 25.10.2006 roku. 

Wynik głosowania - 11 głosów za, 1 przeciwny, 2 wstrzymujących . 

 

Więcej wniosków do porządku nie zgłoszono. 
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  Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XVIII i XIX 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 interpelacji radnych i 

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

 międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej Rady 

 Miejskiej w Rymanowie. 

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

8. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o odbytych zebraniach sprawozdawczych sołectw i 

 osiedli w Gminie Rymanów. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie za 2015 

 rok. 

10. Sprawozdanie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok. 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Rymanów. 

12. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

 Zdrowotnej w Rymanowie za 2015 rok. 

13. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

  1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

  2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

  3/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów, 

  4/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

  5/ uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Bziance, 

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

Rymanowie na rzecz użytkownika wieczystego, 

  8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

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

gminnych położonych w Sieniawie, 

  10/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 

  11/ podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Rymanów, Powiatem Sanockim oraz 

miastem Truskawiec ( Ukraina ) i Powiatem Starosamborskim ( Ukraina ), 

  12/ przystąpienia do sporządzenia zmian : 

1/ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budowy Turbin Wiatrowych oraz 

otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów, Ladzin / część 

zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, uchwalonego Uchwałą Nr XIV/149/04 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r. / Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego Nr 100 z 2004 r. 

poz.1095 z dnia 06.08.2004r. z póź. zm/. 

 

2/ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Budowy Turbin Wiatrowych oraz 

otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Ladzin / część wschodnia / i Wróblik 

Szlachecki w gminie Rymanów, Województwo Podkarpackie, uchwalonego Uchwałą Nr  
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XIV/150/2004 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r. / Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego 

Nr 100 z 2004 r. poz.1096 z dnia 06.08.2004 r. z póź. zm/. 

 

3/ Miejscowego Planu Nr 3 Zagospodarowania Terenu Budowy Turbin Wiatrowych oraz 

otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Łazy, Ladzin ( część wschodnia ) i Wróblik 

Szlachecki w Gminie Rymanów, uchwalonego Uchwałą nr XL/390/06 Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 25.10.2006 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego Nr 144 z dnia 5.12.2006 r. poz.2158. 

 

4/ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów'' uchwalonego Uchwałą Nr 

XL/387/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25.10.2006 r. ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 143 z dnia 4.XII.2006r. poz.2147. z póź. zm /. 

 

14. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczacych 

osiedli. 

15. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XVIII sesji z dnia 4 marca 2016 

roku 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XIX sesji nadzwyczajnej z dnia 23 

marca 2016 roku. 

Za przyjęciem głosowało 14 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 5 marca do 15 kwietnia 2016 roku. 

( Informacja – załącznik do protokołu). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji 

radnych 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 XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności za okres od 5 marca do 15 kwietnia 2016 roku 

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

04.03.2016r. do dnia 12.04.2016r. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 
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6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

  Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 4 marca do 14 kwietnia 2016 roku. 

( Informacja  -    załącznik ) 

 

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

 

  Interpelacji nie było. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Rajnik Tomasz – wnioskuje o : 

     -     częstsze opróżnianianie koszy na śmieci na przystankach autobusowych, 

     -     dokończenie prac na zakończonej inwestycji pn. boisko i plac zabaw w Posadzie Górnej i o  

            uporządkowanie wokół niej terenu, 

     -      patrolowanie ul. Dębowej w Rymanowie Zdroju – ludzie skarżą się , że ulicą tą jeżdżą pijani 

 kierowcy i stanowią zagrożenie dla mieszkańców i spacerujących. 

 

2. Radny Kielar Kazmierz – wraca do tematu osuwiska przy drodze powiatowej w Klimkówce 

przy posesji na ul. Zdrojowej 63. W tym temacie nie ma wypracowanego stanowiska , co do 

sposobu załatwienia tego tematu. 

 

3. Radny Kijowski Józef – wnioskuje o wykonanie utwardzenia dróg – pospółką – do domów 

– na ul. Szkolnej w Milczy oraz od ul. Szkolnej do przepompowni- w kierunku tzw.Bajora. 

 

4. Radny Andrzej Biel – wnioskuje do Burmistrza Gminy o przekazywanie informacji radnym 

dotyczących zmian kadrowych w Urzęzie Gminy i jednostkach organizacyjnych. 

 

5. Przybyła Krystyna  - sołtys sołectwa Bzianka wnioskuje o dokonanie przeglądu 

drzewostanu w parku przy szkole oraz wykonanie piłko-chwytów na boisku przyszkolnym. 

 

6. Szajna Czesław , Wienusz Andrzej i Chodyniecki Tadeusz – wnioskowali o dokonanie 

przeglądu zabezpieczeń na rzece Tabor – w wielu miejscach są poniszczone kosze kamienne. 

 

7. Wiernusz Andrzej – przewodniczący zarządu osiedla nr 2 w Rymanowie przypominna o 

konieczności dokonania przeglądu gwarancyjnego na chodniku przy ul. Kolejowej w Rymanowie 

przy  DW-887. 

 

8. Ziajka Józef - sołtys sołectwa Posada Górna  wnioskuje o udział sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli w przeglądach dróg – przed ich naprawą . 

 

9. Bruk Bronisław   -  sołtys sołectwa Puławy wnioskuje o pilne wystąpienie do Starosty 

Krośnieńskiego w sprawie uszkodzonego przepustu w Dolnych Puławach na drodze powiatowej 

oraz o koniecznej naprawie wiaty przystankowej na Górnych Puławach. 

 

8. Informacja Burmistrza Gminy o odbytych zebraniach sprawozdawczych sołectw i 

osiedli w Gminie Rymanów. 
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     Zebrania sprawozdawcze odbyły się w miesiącu marcu br. We wszystkich sołectwach i 

osiedlu nr 1 i 2 w Rymanowie. Zwoływane były z inicjatywy Burmistrza Gminy Rymanów, a 

terminy ich odbycia uzgadniono z sołtysami i przewodniczącymi osiedli. 

W porządku zebrań omawiano sprawozdanie Burmistrza Gminy z realizacji budżetu gminy za 2015 

rok. Podczas zebrań zgłoszono ogółem 115 wniosków i podjęto 6 uchwał.Wszystkie wnioski po 

dokonaniu ich szczegółowej analizie przekazane zostały do realizacji. 

( Informacja – załącznik do protokołu ). 

 

9. Sprawozdanie z dzialalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie za 

2015 rok. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych. Prowadzi postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych oraz wypłaca dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców 

Gminy Rymanów.Do 30 czerwca 2015 roku realizowany był Projekt ,, Czas na aktywnośc w 

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku na realizację w/w zadań łącznie z kosztamii 

utrzymania ośrodka wydatkowano kwotę 6.332.188 zł , w tym : dotacja Wojewody – 5.243.197 zł, 

dotacja  na PO KL – 88.243 zł, środki własne Gminy – 1.000.748 zł ( 16 % ). 

Od czerwca 2014 roku GOPS realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej 

Rodziny. W okresie sprawozdawczym wydano 645 kart dla 116 rodzin. 

 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pan Biel Andrzej 

oznajmił, że na posiedzeniu Komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie komisji 

zapoznali się ze sprawozdaniem kierownika GOPS w Rymanowie z jego działalności w 2015 roku . 

Opinia Komisji jest pozytywna. 

 

W zapytaniu pytano o aktualny stan zatrudnienia w związku z realizacją przez GOPS Programu 

Rodzina 500+.  

Zatrudnienie wzrosło o 1 etat - to odpowiedż kierownika GOPS. 

 

Rada Miejska sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku 

przyjęła do wiadomości. 

 

10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok, 

 

 Sprawozdanie omówiła Pani  Danuta Penar – kierownik GOPS. 

Głownym celem programu jest szeroko rozumiana pomoc rodzinie wychowującej dziecko 

realizowana poprzez współpracę wszystkich osób i instytucji pracujących z dziećmi i rodzicami. 

Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie przy 

współpracy z urzędem gminy, GKRPA, zespołem interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, komisariatem policji, strażą miejską, placówkami oświatowymi, placówkami 

służby zdrowia, powiatowym centrum pomocy rodzinie, powiatowym urzędem pracy, poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, sądem i kuratorami. 

W roku 2015 -13 rodzin objętych zostało wsparciem asystenta, w tym 5 rodzin w ramach realizacji 

projektu,, Czas na aktywność w  gminie Rymanów''.W pieczy zastępczej przebywalo 18 dzieci w 

tym 16 w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 2 w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 

 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porzadku Publicznego Pan Biel Andrzej 

oznajmił, że na posiedzeniu Komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie  
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komisji zapoznali się z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku. 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania  rodziny za 2015 rok przyjęła 

do wiadomości. 

 

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Rymanów. 

 

 Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sporządzanie corocznej oceny 

zasobów pomocy społecznej. Ocena taka jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Dokonuje się ją w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Obejmuje ona 

osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje problemów oraz ich rozkład ilościowy. 

Obowiązek sporządzania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej ustawowo nałożony został 

na Gminę, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany przez ośrodek pomocy społecznej . 

Stąd opracowana i przedłożona Radzie ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy 

Rymanów. 

 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pan Biel Andrzej 

oznajmił, że na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie komisji 

zapoznali się z przedłożoną oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Rymanów. 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Rymanów przyjęła do 

wiadomości. 

 

12. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie za 2015 rok. 

 

 Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie Pan Rajchel Jan  poinformował, że leczeniem i 

profilaktyką zdrowotną w 2015 roku objetych zostało 13.300 osób posiadających aktualne 

ubezpieczenie zdrowotne, zapisanych na listach pacjentów prowadzonych przez SPG ZOZ do 

lekarzy rodzinnych, położnej środowiskowej oraz pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych. 

Lekarze rodzinni udzielili 66.903 świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych oraz 

wykonali 933 wizyty domowe. Lekarze POZ  przyjęli 455 pacjentów przebywających czasowo na 

terenie naszej gminy oraz 104 pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego.  

W gabinecie USG wykonano 1365 badań jamy brzusznej, 2538 pacjentom wykonano badanie EKG 

serca. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej na badania skierowano 12.011 pacjentów, którym 

wykonano 51.320 badań. 

W roku sprawozdawczym kontynuowana była w ramach Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego HPV akcja szczepień dla dziewczynek urodzonych w 2002 roku w liczbie 

59 dla których rodzice lub opiekunowie wyrazili pisemna zgodę.   

 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pan Biel 

Andrzej oznajmił, że na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie  
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komisji zapoznali się  z opracowanym sprawozdaniem z działalności SPG ZOZ w Rymanowie za 

2015 rok. 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie za 2015 rok przyjęła do wiadomości. 

 

  PRZERWA W OBRADACH SESJI DO GODZINY – 10 50. 

 

13. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwal w sprawie : 

 

  Salę obrad opuścił radny Kielar Kazimierz . Stan 13 radnych. 

 

 1/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy udzielenia pomocy finansowej na rozpoczęcie w 2016 r. realizacji zadania 

obejmującego budowę chodnika w miejscowości Sieniawa. Podjęcie uchwały umożliwi wystąpienie 

do Marszłaka Województwa Podkarpoackiego o zabezpieczenie udziału Województwa na 

rozpoczęcie realizacji zadania jeszcze w 2016 roku. 

 

Pod nieobecność Przewodnicącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia opinię Komisji 

przedstawił członek komisji Andrzej Pitrus . 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

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 XXI/211/16 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Na obrady sesji powrócił radny Kielar Kazimierz. Stan 14 radnych. 

 

  2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy opracowania i przekazania dla Województwa Podkarpackiego dokumentacji 

projektowej dla zadania ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa 

– budowa chodnika na terenie Gminy Rymanów''. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest udział samorządu gminnego poprzez opracowanie 

i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

zarządcę drogi, a następnie zaakceptowanie wniosku o przyjęcie zadania do realizacji przez Zarząd 

Województwa Podkarpackiego. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił, że projekt  

uchwały był rozpatrywany i opiniowany na posiedzeniu komisji w dniu13 kwietnia 2016 r. i 

uzyskał pozytywną opinię. 

 

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 XXI/212/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścia projketu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : wprowadza się nowe przedsięwzięcie  realizowane w okresie od 2016 roku do 2017 

roku p.n. ,, Budowa przykrycia kortu tenisowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz 

rozbudowa istniejących kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju '' o łacznych nakładach 642.000 

zł w tym : nakłady w 2016 roku kwota 215.000 zł, nakłady w 2017 roku kwota 427.000 zł. 

Na pzredsięwzięciu realizowanym w okresie od 2014 roku do 1016 roku pn.'' Erasmus+ '' przesuwa 

się środki niewykorzystane w roku 2015 na rok 2016 w wysokości 7.674,03 zł po zmianie nakłady 

w 2016 roku wynoszą 65.428,53 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił,że projekt 

uchwaly był rozpatrywany i opiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 13 kwietnia 2016 roku i 

uzyskał pozytywną opinię. 

 

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 XXI/213/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : łącznie dochody zwiększamy o kwotę 177.501 zł. Łącznie wydatki zwiększamy o 

kwotę 2.829.444,04 zł , zmniejszamy o kwotę 321.472,01 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił, że projekt 

uchwały był rozpatrywany i opiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 13 kwietnia 2016 roku i 

uzyskał pozytywną opinię. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXI/214/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

           

 5/ uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Butrmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : uchwalenie nowego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika z 

konieczności dostosowania jego treści do obowiązujących aktów prawnych i nowych zadań 

powierzonych do realizacji przez GOPS Rymanów. Obowiązujący Statut z dnia 4 marca 2010 roku 

nie uwzględnia zadań , które aktualnie ośrodek realizuje, w tym m.in. na podstawie :: ustawy o 

dodatkach mieszkaniowych, ustawy – prawo energetyczne, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - ,, Rodzina 500+''. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pan Biel Andrzej, 

oznajmił, że na posiedzeniu Komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie komisji 

zapoznali się z projektem Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

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 XXI/215/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Bziance. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela sąsiadujących nieruchomości oraz po otrzymaniu 

pozytywnej opinii zebrania wiejskiego wsi Bzianka zlecony został podział dzialki nr 93/3 w celu 

wydzielenia działek, które pozostaną w zasobie Gminy Rymanów oraz dwóch działek, które 

wykazane zostają do sprzedaży 

 

Przewodniczący Komisji Budzetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił, że projket 

uchwały był rozpatrywany i opiniowany na posiedzeniu komisji w dniu 13 kwietnia 2016 roku i 

uzyskał pozytywną opinię. 

 

W zapytaniu radny Wołczański Grzegorz skierowal zapytanie, kto był wnioskodawcą podziału 

działki. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

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

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

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI/216/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 7/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w 

Rymanowie 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 

3439/32 o pow. 0,0898 ha położonej w Rymanowie wystapił jej użytkownik wieczysty. 

Sprzedaż odbędzie się bezprzetargowo na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez 

rzeczoznawcę majątkowego. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospoodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił , że projekt 

uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez komisję na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 

roku i uzyskał pozytywną opinię. 

 

W zapytaniu radny Wołczański Grzegorz skierował zapytanie, kto jest użytkownikiem tej działki. 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów . 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI/217/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela  działki nr 3852/1 zlecony został podział jego działki w celu 

wydzielenia działki zaużytkowanej pod drogę dojazdową do pól.Po podjęciu tej uchwały 

wydzielona działka zostanie bezpłatnie przekazana na rzecz Gminy Rymanów. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił, że projekt 

uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez komisję na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 

roku i uzyskał pozytywną opinię. 

 

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 XXI/218/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

gminnych połozżonych w Sieniawie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedlużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujacych działki o numerach 98 i 99 o łącznej 

powierzchni 0,40 ha położonych w Sieniawie z przeznaczeniem na cele rolne. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pan Kielar Kazimierz oznajmił, że projekt 

uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez komisję na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 

roku i uzyskał pozytywną opinię. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXI/219/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy uchylenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej.  Stypendia szkolne lub zasiłki szkolne będą realizowane przez ZEAS w 

Rymanowie, a sporządzone decyzje będą podpisywane pzrez Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pan Biel Andrzej 

oznajmił, że na posiedzeniu komisji odbytym w dniu 13 kwietnia 2016 roku członkowie Komisji 

zapoznali się z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Opinia Komisji pozytywna. 

 

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 XXI/220/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Rymanów, Powiatem, Sanockim oraz 

miastem Truskawiec ( Ukraina ) i Powiatem Starosamborskim ( Ukraina ). 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie uchwały o współpracy oraz podpisanie umowy umożliwi nie tylko 

współpracę pomiędzy partnerami ale też stworzy możliwości aplikowania o środki finansowe z 

programów transgranicznych. 

 

Opinia Komisji do projektu uchwały pozytywna. 

 

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 XXI/221/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 12/ przystąpienia do sporządzenia zmian 4 Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego Terenu Budowy Turbin Wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w 

Gminie Rymanów.  ( zmiany dotyczące MPZP zapisane są w porządku obrad sesji ). 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

Uzasadnienie :  projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą  11 radnych Rady Miejskiej w 

Rymanowie.  

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 przeciwny, 3 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI/222/16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych - wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

 przewodniczących osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

> zlecimy częstsze opróżnianie koszy na śmieci na przystankach autobusowych, 

> teren na placu zabaw w Posadzie Górnej zostanie uporządkowany, a o obowiązku sprawowania 

nadzoru nad boiskiem i placem zabaw przypomnimy dyrektorowi ZSP w Posadzie Górnej, 

> Straż Miejska i Policja zajmie się sprawą ul. Dębowej w Rymanowie Zdroju. 

> wrócimy do rozmów z zarządcą drogi – sołtysem wsi Klimkówka w temacie osuwiska, 

> wskazane odcinki dróg w Milczy poprawimy przy okazji napraw dróg gminnych , 

> na najbliższej sesji przedstawię informację w temacie ruchów kadrowych w 2016 roku w 

Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych, 

> dokonamy przeglądu drzewostanu parku przy szkole w aspekcie koniecznych przycięć gałezi, a o 

wykonanie piłko – chwytów porozmawiamy z dyrektorem szkoły w Bziance, 

> o potrzebie wykonania przeglądu poniszczonych koszów kamiennych na rzecze Tabor będę 

rozmawiał podczas rozprawy administracyjnej z zarządcą rzeki, która odbędzie sie w dniu 18 

kwietnia w Rymanowie, 

> złożymy zapytanie zarządcy chodnika przy ul. Kolejowej w Rymanowie – przy DW-887 o 

planowany termin wykonania jego przeglądu gwarancyjnego oraz o termin usunięcia usterek, 

> o wszystkich pracach drogowych i innych pracach planowanych do wykonania w danej 

miejscowości informowani będą sołtysi, 

> wystąpię do Starosty Krośnieńskiego o wykonanie naprawy uszkodzonego przepustu w Dolnych 

Puławach oraz o koniecznej naprawie wiaty przystankowej na Górnych Puławach. 

 Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

15. Zamknięcie sesji. 

 

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

poinformowała , że porządek obrad XXI sesji został zrealizowany w całości. 

Podziekowała za udzial w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 00 zamknęła obrady 

XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono.     Przewodnicząca 

Protokołował :       Rady Miejskiej w Rymanowie    

Wł.Cypcar          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


