P r o t o k ó ł Nr XXII / 16
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 31 maja 2016 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.
1. Otwarcie sesji.
Sesję XXII otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej
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 Rajchel
p.o Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie.
 Joanna Solon – Sąsiadek
Podkomisarz Komisariatu Policji w Rymanowie.
 Grzegorz Sołtysik
Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie.
 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i Kierownicy Referatów.
 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Listy obecności w załączeniu.
Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad.
Stan Rady wynosił 14 radnych.
Radny nieobecny usprawiedliwiony Grzegorz Wołczański.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej ( jak w załączeniu do
zawiadomienia o zwołaniu sesji ).
Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłaszano.
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i
uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzednich
sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XX i XXI sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych , sołtysów, przewodniczących osiedli.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu
Gminy Rymanów za 2015 rok:
> omówienie sprawozdań,
> przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
> przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Burmistrza
Gminy Rymanów sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok,
> przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Rymanów,
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Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów,
> podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu za 2015 rok,
> podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów na podstawie informacji
Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w
Rymanowie.
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie :
1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnegoo oraz
za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie,
4/ powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,
5/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu,/ZEAS /
6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
/ GOPS /
7/ wyrażenia woli uczestnictwa w charakterze partnera w realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX-Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego,
8/ przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego szkół w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX- Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Rymanowie,
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat
działek gminnych położonych w Króliku Polskim,
12/ udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących
osiedli.
12. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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kwietnia 2016 roku.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXI sesji z dnia 15 kwietnia 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 16 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2016
roku.
( Informacja załącznik do protokołu ).
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z
poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okesie
międzysesyjnym.
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania
zgłoszonych wniosków na XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności za okres od 16 kwietnia 2016 roku do 31 maja
2016 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień publicznych
realizowanych od dnia 13.04.2016 do dnia 27.05.2016 rok.
( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ).
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XX i XXI sesji Rady Miejskiej.
Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych
zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 roku.
( Informacja - załącznik ).
7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących
osiedli.
Interpelacje radnych :
1. Radny Andrzej Pitrus – zgłosił interpelację w sprawie pilnej potrzeby remontu drogi
powiatowej w Bałuciance oraz mostu- odeskowanie jest w tragicznym stanie na jednym z
mostów – wystające gwoździe i rozlatujące się deski .
Wnioski i zapytania :
1. Radny Andrzej Biel – skierował zapytanie o rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję
rozbudowy GOK-u, o losy nowego Herbu Gminy Rymanów i terenu zarezerwowanego pod
obwodnicę Rymanowa oraz losu znajdujących się tam budynków.
Wnioskuje o wykonanie poprawy stanu zjazdu do rzeki koło budynku GOK poprzez
ułożenie tam kawałka asfaltu i o naprawę załamanej ławki oraz pomalowanie pozostałych
ławek w parku k/LOTTO w Rymanowie.
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dokumentacji projektowej na chodniki wzdłuż DW-887, jaki jest los raportu oddziaływania
na srodowisko złożonego do RDOŚ oraz zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego – przeznaczonego pod budowę turbin wiatrowych i o sprawę zasiedzenia ul.
Zielonej we Wróbliku Szlacheckim,
3. Radny Józef Kijowski – pytał o termin wykonania przykrycia rowu za domem ludowym
oraz poszerzenia wjazdu na stadion w Milczy i wskazał na potrzebę ustawienia i
zamontowania 2 koszy na śmieci na stadionie.
4. Radny Ignacy Śliwka – wnioskuje o poszerzenie istniejących progów zwalniających na ul.
Spacerowej w Desznie , żeby móc zablokować ich omijanie i o zamontowanie znaku
ograniczenia prędkości na ul. Sosnowej w Desznie.
5. Jan Zalisz – sołtys sołectwa Wisłoczek zasygnalizował , że przed i na moście w Pastwiskach
zostały poniszczone i powywracane znaki drogowe .
Wskazał też na pilną potrzebę przebudowy przepustu na drodze powiatowej na granicy
Tarnawki i Wisłoczka z uwagi na mały jego przekrój .Spływająca woda podczas większych
opadów rozlewa się na drogę.
6. Krystyna Przybyła – sołtys sołectwa Bzianka wnioskuje o wykonanie wykoszenia działek
gminnych , poprawienie stanu dróg dojazdowych do pól oraz o podjęcie działań z zakresu
podniesienia bardzo nisko zwisających kabli telefonicznych w Bziance oraz innych
miejscowościach Gminy Rymanów.
7. Dariusz Bek – sołtys sołectwa Sieniawa – wnioskuje o wykonanie przecinki gałęzi na
drodze przy ul. Wiśniowej w Sieniawie
8. Andrzej Wiernusz – przewodniczący osiedla Nr 2 w Rymanowie wnioskuje o wykoszenie
poboczy przy chodnikach gminnych , poprawę stanu obniżonego przyczółka mostu przy
kładce łączącej ul. Nadbrzeżną z ul. Mickiewicza.
9. Czesław Szajna – przewodniczący osiedla Nr 1 w Rymanowie wnioskuje o częstsze nocne
kontrole placów zabaw przez Policję i Straż Miejską .
10. Józef Pelczar – sołtys sołectwa Łazy wnioskuje o oczyszczenie rowów z rosnących gałęzi
przy drodze gminnej. Zasygnalizował narastający problem składowania worów ze
śmieciami przy gniazdach na odpady segregowane / przystanek Łazy III /.
Wnioskuje o przejęcie szkoły od Stowarzyszenia Spotkanie – Rymanów – przez gminę.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Rymanów za 2015 rok.
Sprawozdanie finansowe Gminy Rymanów za 2015 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy.
Potwierdziła, że sprawozdania finansowe są zgodne z ewidencją księgową jednostek i wykazem
danych jakie jednostki przekazały do wyłączeń.
Sprawozdania finansowe za 2015 rok zostały przedłożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Rzeszowie.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2015 rok omówił Burmistrz
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Po uwzględnieu zmian w ciągu roku wyniósł 54.061.649,06 zł i wzrósł do planu pierwotnego o 6,38
%. Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 54.306.688,48 zł, co stanowiło 100,45 %
planowanych dochodów.
Podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy były : subwencje, dotacje, udziały w podatkach
od osób fizycznych i prawnych, dochody własne i inne środki.
Subwencje w strukturze wydatków stanowiły 46 % tj. 24.945 tys. zł, dotacje i środki 21 % tj,11.618
tys. zł , udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych 12 % tj.6.360 tys. zł,
dochody własne i inne dochody 21 % tj. 11.384 tys. zł.
Uchwalony budżet na 2015 rok po stronie wydatków wynosił 50.914.820 zł. Po uwzglęnieniu
zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wzrósł do kwoty 55.920.504,06 zł tj. o
9,83 %. Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 53.612.391,80 zł, co stanowiło 95,87 %
planowanych wydatków.
Zadłużenie Gminy Rymanów na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów wyniosło 14.061.047,00 zł, co stanowiło 25,89 % do uzyskanych dochodów i
przypada do spłaty w latach 2016 – 2020. Natomiast zobowiązań wymagalnych nie było. Gmina
Rymanów nie udzielała w 2015 roku poręczeń i gwarancji innym podmiotom, dlatego też nie
posiada zobowiązań z tego tytułu. W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i
pożyczek w wysokości 3.100.000 zł.
Majątek Urzędu Gminy Rymanów ujęty w ewidencji wynosi 131.166.742,29 zł. Wartość
majątku wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zwiększyła się o kwotę 12.735.452,14 zł w
porównaniu do danych z 2014 roku. Związane to było z realizacją przede wszystkim inwestycji. Dla
porównania wartość majątku gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 95.348.085,36 zł- przez
kolejnych lat tj. 2011-2015 majątek zwiększył się o 35.818.656 zł tj. o 27,31 %.
Gmina Rymanów posiada również majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej pozostałych
jednostek organizacyjnych.
Dodatkowe środki finansowe pozyskane przez Gminę Rymanów w 2015 roku to kwota
3.366.752,46 zł.
Rok 2015 to kolejny rok dużych wydatków inwestycyjnych w naszej gminie. Dzięki
pozyskanym środkom pozabudżetowym udało się zrealizować wiele zadań inwestycyjnych
oczekiwanych przez naszych mieszkańców.
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawił Tomasz Rajnik –
Przewodniczący Komisji.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykazane kwoty w sprawozdaniu finansowym / bilans
wykonania budżetu / są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu na koniec
2015 roku.
Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy zwracała uwagę
na całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku oraz na prawidłowość wykonania
budżetu z uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia z dokonanej analizy sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2015 rok Komisja Rewizyjna postanowiła
o pozytywnym ich zaopiniowaniu.
Zastępca Burmistrza Gminy zapoznał z Uchwałą Nr IX / 10 / 2016 z dnia 6 kwietnia 2016
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie :
sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2015 rok.
Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Burmistrza Gminy
Rymanów.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajnik przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. Uznanie realizacji budżetu
za właściwe i efektywne pozwala Komisji Rewizyjnej wysunąć wniosek o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Gminy za wykonanie budżetu w 2015 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła
Uchwałę Nr IX / 10 / 2016 z dnia 13 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2015 rok.
Skład orzekający RIO w Rzeszowie postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy
Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
Dyskusji nad przedstawionym wnioskiem i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nie
było.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia spawozdania fianansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 14 głosach za.
Uchwała Nr XXII / 223 / 16 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt Uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 14 głosach za.
Uchwała Nr XXII / 224 / 16 stanowi załącznik do protokołu.
Po podjęciu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowała Burmistrzowi Gminy, jego
Zastępcy, Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy , a za ich pośrednictwem pracownikom Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych za realizację ubiegłorocznego budżetu
Gminy Rymanów.
Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec podziękował za udzielone absolutorium.
/ Przerwa w obradach sesji do godziny 10 45 /
Wznowiono obrady sesji.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów – na podstawie informacji
Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w
Rymanowie.
Informację z upoważnienia Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie przedstawiła
Podkomisarz Joanna Solon- Sąsiadek.
Informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów przedstawił Komendant Straży
Miejskiej Grzegorz Sołtysik. ( Informacja załącznik ).
Dyskusji i zapytań nad przedstawionymi informacjami nie było.
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Miejskiej w Rymanowie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Rymanów przyjęła do wiadomości.
10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie :
Przed ich prezentacją Przewodniczaca Rady poinformowała, że projekty uchwał były
rozpatrywane przez obradujące w dniu 23 maja 2016 roku Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie.
1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów.
Uzasadnienie : łącznie dochody zwiększamy o kwotę 572.925,80 zł. Łącznie wydatki zwiększamy o
kwotę 1.147.925,00 zł, zmniejszamy o kwotę 205.000,00 zł.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 225 / 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, ze w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 226 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za
zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów.
Uzasadnienie: ZGK w Rymanowie w dniu 19 kwietnia 2016 roku przedstawil Burmistrzowi Gminy
wniosek o zatwierdzenie taryf . Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie
niezbędnych przychodów dla prowadzenia działałności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów. Będą mieć zastosowanie w
okresie od 01 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 roku. Taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej nie ulega zmianie,
zmianie ulegnie cena za odprowadzone ścieki .
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14

 8 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 227 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : do kompetencji Rady Miejskiej – zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 lutego 2012 r, w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu
na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – należy
powołanie komisji konkursowej. Niniejsze rozporządzenie określa również skład komisji
konkursowej. Skład Komisji uzgodniony został na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałiła, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 228 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : decyzją Burmistrza Gminy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w
Rymanowie otrzymał w trwały zarząd na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej
zabudowanej budynkiem , położonej w Rymanowie przy ul. Dworska 42.
Opłata roczna została ustalona w kwocie 846,81 zł. ZEAS wystąpił z wnioskiem o udzielenie
bonifikaty w wysokości 99 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości.
Właściwy organ za zgodą Rady może udzielić bonifikaty od opłat rocznych . Stąd projekt uchwały.
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 XXII / 229 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : decyzją Burmistrza Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie
otrzymał w trwały zarząd na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem, położonej w Rymanowie przy ul. Dworska 42.
Opłata roczna została ustalona w kwocie 1 672,62 zł. GOPS wystąpił z wnioskiem o udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości.
Właściwy organ za zgodą Rady może udzielić bonifikaty od opłat rocznych. Stąd projekt uchwały.

 9 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 XXII / 230 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ wyrażenia woli uczestnictwa w charakterze partnera w realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
priorytetowa IX- Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
projektów konkursowych w ramach w/w Programu. Projekt jest skierowany tylko do Szkół, które
przynajmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o
dofinansowanie uzyskały ze sprawdzianu wynik na skali staninowej mniejszy lub równy 4 w
przypadku szkół podstawowych i w przypadku szkół gimnazjalnych w części matematyczno –
przyrodniczej wynik mniejszy lub równy 4. W Gminie Rymanów kwalifikują się 3 szkoły : SP
Królik Polski, SP Milcza, Gimnazjum Wróblik Szlachecki.
Gmina Rymanów nie może sama złożyć wniosku o dofinansowanie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 231 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego szkół w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX- Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2- Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : zgodnie z wyrażeniem woli przystąpienia przez Gminę Rymanów w charakterze
partnera do realizacji projektu w ramach w/w Programu istnieje obowiązek zatwierdzenia diagnozy
potrzeb uchwałą Rady Miejskiej .
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonum głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 232 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny
niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.

nieruchomości

 10 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : właściciele nieruchomości położonych przy drodze dojazdowej do ich posesji
wystąpili z wnioskiem o przejęcie drogi na rzecz Gminy Rymanów. Wcześniej na własny koszt
wykonali operat zmieniający klasyfikację gruntów na użytek ,,dr''.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXII / 233 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie działka Nr
2612 połozona w Rymanowie zostanie wykazana do sprzedaży w drodze przetargu.
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 XXII / 234 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat
działek gminnych położonych w Króliku Polskim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił sie z wnioskiem o przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Króliku Polskim .
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 XXII / 235 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12/ udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Z treścia projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : podjęcie uchwały związane jest z uchwaleniem nowego Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rymanowie i zmianą stanowiska osoby upoważnionej do prowadzenia

- 11 postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku
energetycznego.
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 XXII / 236 / 16. Uchwała stanowi załacznik do protokołu.
11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i
przewodniczących osiedli.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
> interpelacja zostanie przekazana do Starosty Krośnieńskiego z adnotacją, że radny składający
interpelację oraz sołtys sołectwa Bałucianka chcą uczestniczyć przy oględzinach stanu mostów i
drogi przez służby Starosty.
> wkrótce zostanie podpisana umowa na opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy Domu
Kultury GOK w Rymanowie z wyłonionym w drodze konkursu autorem wybranej koncepcji.
Konserwator zabytków nie wniósł zastrzeżeń do planowanej koncepcji rozbudowy GOK .W dniu
17.03.2016 r – wniosek odnośnie wydania opinii o symbolach Gminy Rymanów został przesłany do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – komisja heraldyczna i czeka na rozpatrzenie.
W terenach zarezerwowanych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budowę
obwodnicy Rymanowa można prowadzić roboty remontowe budynków bez możliwości uzyskania
pozwolenia na budowę nowych . Dokonana zostanie naprawa zjazdu do rzeki Tabor k/GOK i
odnowione zostaną ławki w parku k/LOTTO w Rymanowie.
> na wnioski dotyczące zapytań o ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej
wzdłuż DW-887, opracowanego ANEKSU do raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. ,, Budowa zespołu elektrowni wiatrowych – Rymanów, Wróblik Szlachecki,
Wróblik Królewski i Ladzin, podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian MPZP pod
budowę turbin wiatrowych w tych miejscowościach oraz zasiedzenia ul. Zielonej we Wróbliku
Szlacheckim – Burmistrz Gminy odpowiedzi udzielił na sesji.
> w ustalonym z radnym terminie wykonane zostaną prace przykrycia rowu i poszerzenia wjazdu
na stadion w Milczy. ZGK rozezna potrzebę zamontowania 2 koszy na śmiecie na stadionie w
Milczy.
> zastanowimy się jak rozwiązać problem omijania progów zwalniających na ul. Spacerowej w
Desznie, a na ul. Sosnowej zostanie ustawiony znak ograniczenia prędkości.
> o poniszczonych i powywracanych znakach drogowych przed i na moście w Pastwiskach
powiadomimy zarządcę drogi – Starostę Sanockiego, a wniosek o przebudowę przepustu na drodze
powiatowej na granicy Tarnawki i Wisłoczka skierujemy do Starosty Krośnieńskiego.
> sukcesywnie będa podejmowane prace wykaszania traw na działkach gminnych. Konieczne prace
remontowe na drogach do pól pracownik uzgodni z sołtysem sołectwa Bzianka. Rozpoznany
zostanie problem zwisających nisko kabli telefonicznych i podejmiemy stosowne działania w tej
sprawie.
> podjęte zostaną działania w zakresie przecinki gałęzi drzew i krzewów rosnących przy ul.
Wiśniowej w Sieniawie.
> dokonana zostanie wizytacja w terenie zgłoszonych wniosków przez przewodniczącego osiedla
Nr 2 w Rymanowie.
> wystąpię do służb porządkowych o częstsze kontrole placów zabaw w godzinach nocnych.
> podjęte zostaną działania o oczyszczenie rowów z rosnących gałęzi przy drodze gminnej w
Łazach i o ustalenie sprawców podrzucania worków ze śmieciami przy gniazdach na odpady
segregowane. Zostanie rozwiązana umowa ze Stowarzyszeniem Spotkanie – Rymanów na
użyczenie nieruchomości w Łazach zabudowanej budynkiem byłej szkoły przekazanej im w
użyczenie w 2009 roku.
Były to odpowiedzi na interpelację, wnioski i zapytania.

 12 12. Zamknięcie sesji.
Prowadząca obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap
poinformowała, że porządek obrad XXII sesji został zrealizowany w całości.
Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzie 12 15 zamknęła obrady
XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
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