P r o t o k ó ł Nr XXII / 12
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 roku
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Sesję XXII otworzył o godzinie 905 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Smolik.
W sesji uczestniczyli :
Radni według listy obecności.
Grażyna Skolarczyk
Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego
Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów
Jan Materniak
Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów
Marek Penar
Sekretarz Gminy
Bernarda Łożańska
Skarbnik Gminy
Bożena Zajdel
Radca Prawny
Maria Knap
pełniąca obowiązki dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie
Adam Dutka
Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa.
Mieszkanka miasta Rymanowa.
Listy obecności w załączeniu.
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał
zebranych i na podstawie listy obecności , stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych.
Obrady były zatem prawomocne do podejmowania uchwał.
Ad. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w
sprawie otrzymanego porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy i Przewodniczący Rady
Miejskiej.
Burmistrz Gminy wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego /in blanco/.
Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień spowodowanego
podjęciem uchwały Nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012
roku.
Innych wniosków nie było.
W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad został przyjęty przy 15 głosach za.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej :
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie .
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i
wniosków z poprzedniej sesji.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXI sesji wraz z informacją o
działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Informacja o odbytych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach
Gminy Rymanów.
9. Informacja o stanie służby zdrowia w Gminie Rymanów.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach:
1/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
2/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
3/ trybu udzielania , rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla
przedszkoli publicznych i publicznych szkół o których mowa w art. 80 ust. 1
ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania
przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne
inne niż Gmina Rymanów,
4/ przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Klaster Zdrowie i Turystyka
z siedzibą w Rzeszowie,
5/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Rymanów,
6/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Rymanów za rok 2011,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku
Szlacheckim,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku
Polskim,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
działki stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Rymanowie Zdroju,
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów w miejscowościach
Rymanów, Rymanów Zdrój i Posada Górna,
12/ zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Wróblik
Królewski w Gminie Rymanów,
13/ rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów,
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14/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego
/ in blanco /,
15/ wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień spowodowanego
podjęciem uchwały Nr XIX / 201 / 12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia
17 lutego 2012 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XXII sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Ad .3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXI sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie odbytej w dniu 27 marca 2012 roku.
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5. Informację o sposobie załatwienia zgłoszonych interpelacji i wniosków na XXI sesji
przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów.
Informacja – załącznik do protokołu.
Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXI sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie , wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 23 marca do 26
kwietnia 2012 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar.
Burmistrz Gminy Rymanów złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za
okres od 28 marca 2012 do 27 kwietnia 2012 roku oraz informację z postępowań z zakresu
zamówień publicznych realizowanych od dnia 27 marca do dnia 26 kwietnia 2012 roku.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7 . Interpelacje radnych.
1. Tomasz Rajnik – z Posady Górnej zgłosił interpelację w sprawie zwiększenia
nadzoru nad utrzymaniem porządku w korycie rzeki Tabor od ul. Dębowej w
Rymanowie Zdroju w kierunku Rymanowa wzdłuż ul. Parkowej. Gromadzone są
tam różnego rodzaju odpady: gruz , gałęzie , śmiecie itp. Taki widok nie jest ładną
wizytówką tych miejscowości .
Ad. 8. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze odbyły się w miesiącach luty – marzec we
wszystkich sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów. Zwołane były z inicjatywy Burmistrza
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Gminy , a ich terminy uzgodniono z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.
Podczas zebrań omawiano sprawy dotyczące sprawozdań sołtysów ze swej działalności i
Burmistrza Gminy z realizacji budżetu gminy za 2011 rok.
Frekwencja na zebraniach była niska i wyniosła w gminie niespełna 15,91 %.
Podczas zebrań zgłoszono 98 wniosków i podjęto 3 uchwały, które dotyczyły : ceny
sprzedaży drewna tartacznego i opałowego dla mieszkańców sołectw i zaopiniowania
sprzedaży gruntów i obiektów stanowiących mienie gminne.
Wszystkie zgłoszone wnioski poddane zostały szczegółowej analizie i przekazane do
realizacji.
Ad. 9. Informację na temat stanu służby zdrowia w Gminie Rymanów przedstawiła Pani
Maria Knap – pełniąca obowiązki dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie.
Informacja – załącznik do protokołu.
SPG ZOZ w Rymanowie prowadzi głównie działalność na rzecz zabezpieczenia
zdrowotnego mieszkańców gminy Rymanów. Opieką medyczną lekarzy rodzinnych i
pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych objętych jest około 14.200 pacjentów , położnej
środowiskowej około 6.800 pacjentek a pielęgniarek higieny szkolnej 1.906 dzieci i
młodzieży ze wszystkich szkół w gminie Rymanów.
Na wniosek lekarzy przyjęty przez Radę Społeczną, po przeprowadzonym postępowaniu
konkursowym w dniu 31 stycznia bieżącego roku została zawarta umowa o świadczenie
usług zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ze
spółką ,, Rymanów-Med''. Do spółki tej przystąpiło 6 lekarzy rodzinnych, będących do
końca stycznia pracownikami SPG ZOZZ Rymanów. Zawarte i przyjęte w umowie zasady
finansowania świadczeń wykonywanych przez lekarzy Spółki zdecydowały o
wprowadzeniu oszczędności w wydatkach finansowych zarówno osobowych jak i innych
pozostałych ponoszonych przez SPG ZOZ . Trudniejsza niż w latach poprzednich sytuacja
finansowa zakładu nie dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych na
rzecz NFZ. Pacjenci mają wykonywaną pełną diagnostykę, adekwatnie do rozpoznania
medycznego.
Od prawie roku czynione są intensywne starania w NFZ o dodatkowe zakontraktowanie w
ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – poradni laryngologicznej i poradni
urologicznej. Dla tych poradni posiadamy zgłoszone w prowadzonym przez Wojewodę
rejestrze gabinety, zgodę lekarzy na zatrudnienie oraz jesteśmy przygotowani finansowo do
uzupełnienia brakującego wyposażenia specjalistycznego / po podpisaniu umowy/.
SPG ZOZ Rymanów realizuje na bieżąco swoje zadania statutowe zapewniając dla pacjenta
bezpieczeństwo i opiekę na poziomie wynikającym ze standardów ustalonych przez
Ministra Zdrowia, przy równoczesnym dbaniu o właściwe wyposażenie w urządzenia i
sprzęt medyczny.
Uwag i zapytań ze strony radnych i sołtysów uczestniczących w obradach sesji nie było.
Stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację z bieżącej działalności
leczniczej SPG ZOZ w Rymanowie zakończono omawianie tego tematu.
Ad. 10. Podejmowanie uchwał w sprawach :
Przed prezentacją projektów uchwał Przewodniczący Rady poinformował, że były
one analizowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady i uzyskały pozytywne opinie .

1/w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 245 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 246 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji
przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół o których mowa w
art.80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów
wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż
Gmina Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwał w sprawie przekazania
do prowadzenia Szkół Podstawowych w Bziance i Głębokiem Stowarzyszeniu i Fundacji,
od dnia 1 września 2012 roku , na podstawie art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty Gmina
Rymanów będzie zobowiązana do przekazywania dotacji nowym organom prowadzącym.
Stąd konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla placówek prowadzących działalność oświatową, która zawrze także zapisy dotyczące
przekazywania dotacji dla szkół publicznych.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych .
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 247 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Klaster Zdrowie i
Turystyka z siedzibą w Rzeszowie.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie : w 2010 roku Gmina Rymanów przystąpiła do projektu realizowanego przez
Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o nazwie ,, Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka ,, Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej ''. Projekt realizowany był w
okresie od 01.01.2010 do 31.12.2011. W ramach Klastra Gmina Rymanów promuje swoje
tereny uzdrowiskowe. W chwili obecnej została zakończona realizacja tego projektu,
natomiast kontynuacja działań Klastra ma nastąpić poprzez działalność Stowarzyszenia
Klaster Zdrowie i Turystyka. W związku z tym proszę o pozytywne zaopiniowanie
przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia Klaster Zdrowie i Turystyka z siedzibą
w Rzeszowie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 248 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadziła z dniem
24.09.2008 roku obligatoryjny tryb wypłaty z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla
członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Rada Miejska uzyskała też delegację ustawową do określenia wysokości tego ekwiwalentu.
Proponuję uchwalenie stawki w wysokości 7 zł za każda godzinę w działaniu ratowniczym i
3 złote za udział w szkoleniu pożarniczym.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 2 wstrzymało się.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 249 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

7 6/ w sprawie oceny zasobów społecznych Gminy Rymanów za rok 2011.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie : ustawa z dnia 18 marca 2011 roku wprowadziła nowe zadanie dla gminy

polegające na sporządzeniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej, która zgodnie z
założeniami ustawy zastępuje od roku 2012 dotychczasowy bilans potrzeb pomocy
społecznej i demograficznej.
W związku z przepisem ustawowym, który mówi, że Burmistrz Gminy przedstawia ocenę
zasobów pomocy społecznej Radzie Gminy do 30 kwietnia każdego roku, zachodzi
konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu bierze
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 250 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Przerwa w obradach sesji do godziny 10 5o .
Salę obrad opuścił radny Andrzej Pitrus.
7/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku
Szlacheckim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : projekt uchwały został przygotowany na wniosek zainteresowanej strony
zakupem działki nr 1196 , po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego
miejscowości Wróblik Szlachecki.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 251 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : na wniosek dwóch zainteresowanych stron zakupem działki nr 815 o
powierzchni 0,17 ha położonej w Króliku Polskim , po uzyskaniu pozytywnej opinii
zebrania wiejskiego został przygotowany projekt uchwały.
8 Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 wstrzymujący.

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 252 / 12. Uchwala stanowi załącznik do protokołu.
9/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Rymanowie Zdroju.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy,.
Uzasadnienie : właściciel działki nr 227 położonej w Rymanowie Zdroju jest
użytkownikiem działki sąsiadującej o numerze ewidencyjnym 228 i pow. 0,0040 ha
stanowiącej własność Gminy Rymanów. W związku z tym , że działka znajduje się poza
pasem drogowym i jest w użytkowaniu w/w właściciela przygotowany został projekt
uchwały w tej sprawie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 253 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : właściciel działki nr 1487/2 położonej w Rymanowie jest użytkownikiem
części działki sąsiadującej o numerze ewidencyjnym 1488/2 i powierzchni 0,0046 ha
stanowiącej własność Gminy Rymanów. W związku z tym wystąpił do Gminy Rymanów o
sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działki siedliskowej. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie i dokonaniu podziału
działki przygotowano projekt uchwały w tej sprawie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 254 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- 9 11/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów w
miejscowościach : Rymanów, Rymanów Zdrój i Posada Górna pod budowę kabla
światłowodowego.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : właściciel firmy COMP-SERWIS wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody
na poprowadzenie kabla światłowodowego dla celów internetowych na działkach
stanowiących własność Gminy Rymanów w miejscowościach : Rymanów, Rymanów Zdrój
i Posada Górna.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 255 / 12 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi
Wróblik Królewski w Gminie Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : po dokonaniu wizji w terenie przez geodetę wykonującego operat ewidencji
nieruchomości na terenie wsi Wróblik Królewski zasadnym jest dokonanie następujących
zmian w uchwale Nr XVI / 166/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października
2011 roku :
przedłużenie ulicy Księdza Jakubińskiego,
skrócenie ulicy Źródlanej,
przedłużenie ulicy Jana Pawła II o drogę o numerze ewidencyjnym 631, bowiem
przy Ladzinie wybudowany został budynek, który należy włączyć do numeracji
Wróblika Królewskiego,
dodanie ulicy Krótkiej , która graniczy administracyjnie z ulicą Krótką we Wróbliku
Szlacheckim przez co zostanie zachowana ciągłość numeracji.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 256 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
13/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił
wypracowane stanowisko Komisji na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2012 roku, na którym
- 10 zapoznała się z wniesioną do Rady Miejskiej w Rymanowie skargą przez Panią Barbarę
Gajda na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza Gminy Rymanów.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej – załącznik do protokołu.

Dyskusji i zapytań nad przedstawionym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przed podjęciem
uchwały przez Radę Miejską odczytał uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w
Rymanowie w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów.
/Treść uzasadnienia stanowi załącznik do projektu uchwały/.
Dyskusji i zapytań nad przedstawionym uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów.
Dyskusji i zapytań nad przedstawionym projektem uchwały nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 257 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Po podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy chęć
zabrania głosu wyraziła przysłuchująca się obradom sesji mieszkanka Rymanowa, która
przedstawiła się jako ,, pełnomocnik skarżącej Pani Barbary Gajda ''. Jednak z uwagi na
fakt, że pomimo skierowanych dwukrotnych zapytań prowadzącego obrady sesji o
zabieranie głosu w dyskusji nad wypracowanym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i
uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy
Rymanów nikt nie skierował zapytań przy ich przedstawianiu nie wyraził zgody na jej
wystąpienie. Swoją decyzję uzasadnił tym, że Rada Miejska w Rymanowie podjęła
wcześniej w głosowaniu jednogłośnie Uchwałę w której zawarła swoje stanowisko odnośnie
skierowanej skargi na Burmistrza Gminy Rymanów.
14/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
niezupełnego / in blanco / .
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego wniosku Gminy Rymanów pn.,, Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy
Rymanów oraz podpisaniem umowy istnieje konieczność wyrażenia zgody przez Radę
Miejską na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego na realizacje tego
zadania . W ramach tego projektu sfinansowany zostanie zakup 2 kiosków multimedialnych.
Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 38 868 zł, z czego kwota pomocy wyniesie
22120 zł, zaś wkład własny Gminy – 16 748 zł. Kioski są doskonałym narzędziem do
- 11 promocji Gminy, jej walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych a ich lokalizacja na
terenie Rymanowa Zdroju daje gwarancję ich pełnego wykorzystania oraz wzrostu
atrakcyjności turystycznej Gminy.

Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 258 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
15/ w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień
spowodowanego podjęciem uchwały Nr XIX / 201 / 12 Rady Miejskiej w Rymanowie z
dnia 17 lutego 2012 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że grupa rodziców dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Głębokiem skierowała pismo do Rady
Miejskiej w Rymanowie w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez podjętą
Uchwałę Nr XIX/201/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie przekazania do prowadzenia
Szkoły Podstawowej w Głębokiem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,,
Elementarz '' w Katowicach.
Naruszenie prawa ich zdaniem polegało na niezawiadomieniu rodziców dzieci
uczęszczających do tej Szkoły o zamiarze przekazania jej do prowadzenie w/w Fundacji.
W związku z tym zwróciłem się do Burmistrza Gminy jako projektodawcy powyższej
Uchwały o ustosunkowanie się do przedstawionych w wezwaniu zarzutów naruszenia
prawa przez Radę Miejską i Burmistrza Gminy.
W otrzymanej odpowiedzi Burmistrz Gminy informuję, że powoływanie się przez
mieszkańców Głębokiego na przepis art. 59 ust.1 ustawy o systemie oświaty i
wyprowadzanie z niego wniosku o obowiązku organu prowadzącego zawiadamiania
rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o zamiarze likwidacji szkoły nie może być
uznane za zasadne, bowiem odnosi się on do likwidacji szkoły. Przede wszystkim z chwilą
przekazania szkoły podstawowej do prowadzenia Fundacji nie następuje likwidacja tej
jednostki. Szkoła Podstawowa w Głębokiem pozostaje nadal szkoła publiczną z tym tylko,
że organem prowadzącym przestaje być jednostka samorządu terytorialnego.
Stosownie do art. 59 ust.9 ustawy o systemie oświaty przepisów ust. 1 – 5 art. 59 tej ustawy
nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę samorządu terytorialnego prowadzenia
szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego.
Niewątpliwie wskazana Fundacja nie jest jednostką samorządu terytorialnego, a przekazanie
szkoły do prowadzenia nie oznacza likwidacji tej szkoły. Zmianie ulega jedynie organ
prowadzący szkołę, która nadal pozostaje szkoła publiczną.
Brak jest podstaw do uznania, iż uchwała narusza prawo przez to, że nie wskazuje obwodu i
warunków przyjmowania do szkoły. Stosownie do przepisu art. 5 ust.5h ustawy kwestie te
winna regulować umowa o przekazaniu , a nie uchwała.
Stąd też brak podstaw do uznania, że Rada Miejska w Rymanowie w kwestionowanej
uchwale naruszyła przepisy prawa.
12 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie wezwania do
usunięcia naruszeń interesu prawnego i uprawnień spowodowanego podjęciem Uchwały Nr
XIX / 201 / 12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 17 lutego 2012 roku.

Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych , 1 wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 259 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy.
> Radnemu Tomaszowi Rajnik odpowiedział, że Straż Miejska nasili kontrolę nad
utrzymaniem porządku wzdłuż wskazanego odcinka koryta rzeki Tabor gdzie składowane są
różnego rodzaju odpady śmieciowe.
Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania.
1. Radny Bronisław Bruk zgłosił wnioski w sprawach :
dokonania wycinki zwisających gałęzi i drzew wzdłuż drogi powiatowej w
kierunki Rudawki Rymanowskiej,
podrzucanych worków ze śmieciami w okolicy Rudawki Rymanowskiej oraz
Pastwisk.
2. Radny Stanisław Adam zgłosił wnioski o :
- ponowne przypomnienie sprawy dotyczące naprawienia nawierzchni asfaltowej na drodze
powiatowej Milcza – Besko,
- dokonanie zabezpieczenia pobocza drogi w miejscowości Zmysłówka przy ul. Leśnej koło
posesji Niedzielskiej,
- dokonanie naprawy nawierzchni na wjeździe z drogi powiatowej na gminną tj. ul. Leśnej
w Milczy.
3. Radny Michał Chentosz zgłosił wniosek o wykonanie zabezpieczenia koryta cieku
wodnego naprzeciwko Szkoły w Posadzie Górnej , ul. Nadbrzeżna.
4. Radny Kazimierz Kielar zgłosił wniosek o :
- podrzucane różnego rodzaju odpady wokół pojemników na segregację szkła i plastików
usytuowanych w Klimkówce przy Kółku Rolniczym stały się miejscem dzikiego wysypiska
śmieci . Prośba do Straży Miejskiej aby podczas wizyt na terenie Klimkówki zwrócili
uwagę na to miejsce może wspólnie uda się nam namierzyć tych sprawców ,
-zwrócenie uwagi zarządcy drogi powiatowej na powstałe pęknięcia w drodze przy zakręcie
na drogę kościółkową w tym miejscu gdzie koryto rzeki płynie pod drogą.
13 5. Radny Marian Różowicz – wnioskuje o zabezpieczenie podmytej drogi gminnej na
wysokości posesji Szczurków w Klimkówce.
6. Radny Andrzej Wiernusz – zgłosił wniosek o poprawę drożności rowów i przepustów

wzdłuż ulicy Kolejowej w Rymanowie po drugiej stronie chodnika.
7. Radny Mieczysław Tomków – wnioskuje o ponowienie wystąpień o wykonanie
pogłębienia rowów przy drodze Rymanów – Bartoszów i Sieniawa Głębokie oraz o
wyjaśnienie sprawy obowiązywania ograniczenia prędkości, która jest rózna na tym
samym odcinku drogi w zależności z której strony jedziemy.
8. Adam Szajna – sołtys z Milczy wnioskuje o ponowną interwencję w sprawie
remontu nawierzchni asfaltowej na drodze Milcza – Besko , która stała się już drogą
nieprzejezdną.
Skierował zapytanie do komendanta Policji dlaczego w Niedzielę Palmową
funkcjonariusze Policji zrobili rutynową kontrolę kierowców w Milczy.
9. Czesław Szajna - przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa zgłosił
wniosek o wydanie nakazu o uprzątnięcie przez właściciela działki przy ulicy
Gospodarskiej.
10. Radna Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki zgłosiła wniosek o wykonanie i
zamontowanie 2 barier ochronnych na drogach do p. Buczka w miejscu oberwanego
pobocza.
11. Ignacy Śliwka – sołtys z Deszna zgłosił wniosek o wykonanie remontu drogi
wojewódzkiej
Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
> Radnemu Bronisławowi Bruk odpowiedział, że Referat ROŚ sprawdzi, kto jest
właścicielem tych drzew po dokonaniu wizji terenowej z udziałem wnioskodawcy i
podejmie skuteczne działania w tej sprawie.
Straż Miejska dokona wizji w terenie w miejscach gdzie zostały porzucone worki ze
śmieciami i podejmie stosowne działania w zakresie ich uprzątniecia.
> Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział, że zostanie przesłana do wiadomości
wcześniejsza odpowiedź Starosty Sanockiego do Urzędu Gminy dotycząca spraw
remontowych na drodze Milcza – Besko . Przez pracownika zostaną sprawdzone w terenie
pozostałe wnioski i wówczas podejmiemy stosowne działania naprawcze.
> Radnemu Michałowi Chentosz odpowiedział, że Referat ROŚ przedłoży propozycję
doraźnego zabezpieczenia koryta cieku wodnego po dokonaniu wizji w terenie z moim
udziałem.
14 > Radnemu Kazimierzowi Kielar odpowiedział, że musimy wspólnie działać w temacie
podrzucania śmieci niesegregowanych . Może uda się komuś odpisać numery rejestracyjne
samochodu. Referat INW dokona wizji w terenie wskazanego odcinka drogi i podejmie

ewentualnie możliwe działania w tej sprawie. Miesiąc temu została wydania decyzja na
wycinkę drzew rosnących na poboczu tej drogi.
> Radnemu Marianowi Różowiczowi odpowiedział, że sprawa podmytej drogi gminnej
zostanie sprawdzona przez pracownika Referatu INW.
> Radnemu Andrzejowi Wiernusz odpowiedział , że skieruje pismo do zarządcy drogi
wojewódzkiej o wykonanie oczyszczenia i pogłębienia rowów przy ul. Kolejowej w
Rymanowie.
> Radnemu Mieczysławowi Tomków odpowiedział, że zostanie ponowiony wniosek o
wykonanie pogłębienia rowów przy drogach Rymanów – Bartoszów i Sieniawa – Głębokie
W temacie organizacji ruchu i oznakowania dróg w Sieniawie będę czynił starania o
pozyskanie fachowca od ruchu drogowego w celu rozwiązania problemów w zgłoszonym
wniosku przy udziale wnioskodawcy.
> Sołtysowi z Milczy Adamowi Szajna odpowiedział , .ze na zgłoszony wniosek dotyczący
drogi powiatowej Milcza – Besko jest taka sama odpowiedź jaką udzielił radnemu z Milczy
> Czesławowi Szajna odpowiedział, że Referat ROŚ podejmie niezwłocznie skuteczne
działania w sprawie uporządkowania działki na ulicy Gospodarskiej.
> Krystynie Przybyła odpowiedział, że Referat INW odejmie działania w celu dokonania
zabezpieczenia pobocza oberwanych dróg w Bziance.
> Ignacowi Śliwka odpowiedział, że skieruje wystąpienia do wszystkich zarządców dróg o
wykonanie ich napraw po okresie zimowym.
Do wniosku sołtysa wsi Milcza o przeprowadzanych kontrolach funkcjonariuszy
Policji w Milczy w swym wystąpieniu ustosunkował się Komendant Komisariatu Policji,
który powiedział, że działania Policji zmierzają do uczulenia użytkowników dróg na
zachowanie na nich bezpieczeństwa .
Radna Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk poinformowała , że na sesji
Rady Powiatu w dniu 19 kwietnia była omawiana sprawa dróg. Została zgłoszona
propozycja aby tematyką jednej z sesji były tylko sprawy dróg w powiecie.
W sprawie drogi na zakręcie do kościółka w Klimkówce mam informację , że w temacie jej
zabezpieczenia coś zostało zrobione. Naprawy na drogach powiatowych po okresie
zimowym będą sukcesywnie robione.

- 15 Ad. 14. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XXII sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie

Henryk Smolik poinformował, że porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej został
zrealizowany.
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 3o zamknął
obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :
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