
     P r o t o k ó ł  Nr XXV / 16 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 26 sierpnia 2016 roku 

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

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXV otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie, 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 Łukasz Kolasa - Radca Prawny. 

 Anna Kwiatkowska - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Witold Podlaszczak - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Jan Kilar  - Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący osiedla Nr 1 miasta Rymanowa. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 14 radnych. 

Radny nieobecny - Kazimierz Kielar. 

 

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

do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

Wniosków o zmianę porzadku obrad nie zgłaszano. 

 

 Porządek obrad przedstawiał sie następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIV 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 poprzedniej 

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

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

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

8. Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I 

półrocze 2016 roku. 

9. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 
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 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

 dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

 za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 

 stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 

 Rymanów, 

 3/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość 

 nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i 

 wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

 Rymanowie, 

 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

 publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie 

 pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania, 

 6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXIV sesji z dnia 22 lipca 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 Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym za okres od 23 lipca do 26 

sierpnia 2016 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 23 lipca do 26 

sierpnia 2016 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

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

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 21 lipca 2016 r. do 25 sierpnia 2016 roku. 
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( Informacja - załącznik do protokołu ). 

 

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

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa : 

- pytał o plany dotyczące remontu ulic – Kilińskiego, Piekarskiej i Bocznej oraz ekspertyzy 

zabezpieczenia skarpy DK-28 na ul. Bieleckiego w Rymanowie, 

- zgłosił koniecznośc zdezynfekowania pojemników na śmieci znajdujących się przy blokach na ul. 

Wola w Rymanowie, 

- pytał o przybliżenie radnym tematu budowy basenu w Rymanowie Zdroju. 

 

2. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa : 

- zgłosił koniecznośc uzupełniana piasku na placu zabaw w Posadzie Górnej , 

- pytał o spłatę zobowiązania na rzecz gminy Rymanów-za boisko Orlik-2012 w Rymanowie- 

skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym Leokadii Weryńskiej Leja oraz Wioletty Rzeszutek, 

- wnioskował o wykonanie drogi dojazdowej do posesji Jerzego Bolanowskiego przy ul. Sanockiej 

– od strony ul. Piekarskiej – nad rzeką oraz oświetlenia , 

- pytał o zasadność dowożenia do domu- samochodem Straży Miejskiej – Haliny Mazurkiewicz – 

nałogowej alkoholiczki często leżącej w przydrożnym rowie, 

- pytał o zasadność budowy w Rymanowie Zdroju-stacji pomiaru jakości powietrza. 

 

3. Radny Ignacy Śliwka z Rymanowa Zdroju wnioskuje o wykonanie zarurowania rowu przy 

zjeździe na drogę gminną z DW-887-w kierunku domu ludowego w Rymanowie Zdroju-

Desznie.i zamontowanie tabliczek – zakaz wysypywania śmieci. 

 

4. Radny Krzysztof Guzylak z Wróblika Szlacheckiego : 

- pytał o termin spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie DW-887 oraz o postepowanie w 

sprawie zasiedzenia drogi na ul. Zielonej we Wróbliku Szlacheckim, 

- zgłosił problem podrzucania śmieci k/koszy przy stacji kolejowej. 

 

5. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej : 

- zgłasza niebezpieczeństwo zjazdu ul. Dębową w Rymanowie Zdroju-w kierunku Posady Górnej – 

konieczność zamontowania progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej oraz ławki parkowej-na ul. 

Dębowej. 

 

6. Radny Józef Oberc z Rymanowa : 

- zgłosił koniecznośc omówienia tegorocznych Dni Rymanowa w aspekcie zgłaszanych uwag przez 

mieszkańców , 

- zgłosił konieczność wykoszenia brzegów rzeki oraz chodnika k/ Stanisława Rajchla – na ul. 

Jesionowej. 

 

7. Radny Józef Kijowski z Milczy : 

zgłosił koniecznośc przecięcia tui na ul. Kolejowej – zasłaniają wjazd kierowcom oraz pytał o 

termin włączenia nowego oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej. 
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8. Janusz Dąbrowski – sołtys sołectwa Głebokie pytał dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie o 

honorowanie przyjmowania poza kolejką honorowych krwiodawców . 

 

9. Radny Andrzej Biel z Rymanowa pytał dyr. SPG ZOZ czy jest coś nowego w temacie 

zatrudnienia lekarza okulisty w Rymanowie. 

 

8. Informacja Burmistrza Gminy  o przebiegu wykonania budżetu gminy Rymanów za I 

półrocze 2016 roku. 

 

 Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok po stronie dochodów budżetowych 

wynosił 48.803.278,-zł. Po uwzględnieniu zmian plan dochodów na 30.06.2016 r. wzrósł do kwoty 

58.675.097,33 zł. 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.710.268,26 zł na plan 56.104.078,33 zł, a dochody 

majątkowe wykonano w kwocie 661.483,78 zł na plan 2.571.019,- zł.   

 Uchwalony przez Radę Miejską w Rymanowie budżet na 2016 rok przewidywał wydatki 

budżetowe w wysokości 44.875.557,34 zł. Po uwzględnieniu zmian plan wydatków wzrósł do 

kwoty 57.447.843,70 zł. 

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 24.732.015,47 zł, co stanowi 43,05 % 

planowanych wydatków. 

Wydatki majątkowe na plan 6.516.265,83 zł wykonano 1.190.970,98 zł tj.18,27 %. W większości 

zadania są realizowane i wydatki będą wykonane w II półroczu. 

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2016 roku wynosi 0,00 zł, a zobowiązania z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 10.236.047 zł, natomiast inne 

tytuły dłużne, które miałyby wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Zadłużenie gminy na 30.06..2016 

r. wynosi 10.236.047 zł. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 5.639.736,57 

zł. 

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa sie 

istotnych odchyleń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań 

wynikających z uchwały budżetowej na 2016 rok. 

 

 Pozytywne opinie o realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze przedstawili 

Przewodniczący : Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty. Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego 

oraz członek Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Stwierdzeniem , że  Rada Miejska informację Burmistrza Gminy z wykonania budżetu gminy za I 

półrocze 2016 roku przyjęła do wiadomości zakończono omawianie tego punktu porządku obrad. 

 

9. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. 

 

 W roku szkolnym 2016/2017 Gmina Rymanów prowadzić będzie 5 Zespołów Szkół 

Publicznych, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum ( w Króliku Polskim, 

Posadzie Górnej, Klimkówce, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim ), Zespół Szkół Publicznych z 

przedszkolem, szkołą podstawową i gimnazjum w Milczy, Zespół Szkół Publicznych ze szkołą 

podstawową, gimanzjum, liceum ogólnokształcącym i szkołą muzyczną I stopna oraz internatem w 

Rymanowie. Przy Szkołach Podstawowych w Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim kontynuować 

będą swoją działalność Punkty Przedszkolne, przy Szkole Podstawowej w Sieniawie Szkoła Filialna 
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w Wisłoczku z siedzibą w Puławach, natomiast w ZSP w Posadzie Górnej będzie działać Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe. 

 Na terenie Gminy funkcjonują także placówki oświatowe prowadzone przez inne podmioty 

działające w budynkach użyczonych przez Gminę Rymanów. Są to : Szkoła Podstawowa w 

Głębokiem Fundacji ''Elementarz '' z Katowic , Szkoła Podstawowa w Bziance prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem, Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w 

Rymanowie Zdroju oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju – Desznie 

prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju . 

 

 Informację Burmistrza Gminy o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2016/2017 Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

( Informacja - załącznik ). 

 

    Przerwa w obradach sesji do godziny 10 20 

 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ zmian w uchwale budzetowej na 2016 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała sakrbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie : Dokonano następujacych zmian w dochodach : 

W dziale 600 zmniejszono dochody z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

zgodnie z decyzją o kwotę 57.400 zł. 

W dziale 700 zwiększono dochody z tytułu trwałego zarządu i służebności przesyłu o kwotę 25.554 

zł. 

W dziale 750 zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu 24.390 zł. 

W dziale 754 zwiększono dochody z tytułu zaległych mandatów karnych o kwotę 38.245 zł. 

W dziele 756 zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach o 

kwotę 129.454 zł. 

W dziele 758 zwiększono dochody o kwotę 66.347 zł w tym : 

o kwotę 23.579 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie ze złożonym wnioskiem na 

dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz 

gabinetów stomatologicznych w szkołach o kwotę 42.768 zł z tytułu naprawienia szkody za orlika 

w Rymanowie. 

W dziele 900 zwiększono dochody o kwotę 60.000 zł w tym : z tytułu opłat za śmieci o kwotę 

34.661 zł oraz z tytułu środków z wydatków niewygasających o kwotę 25.339 zł zmniejszeniew 

kwocie 12.811 zł dotyczy zmniejszenia dofinansowania  na monitoring powietrza z Samorządu 

Województwa. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 343.990 zł zmniejszono o kwotę 70.211 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach :  

W dziele 600 zwiększono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 60.000 zł a zmniejszono 

wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 57.400 zł. 

W dziele 630 wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na wykonanie projektu Skateparku w 

Rymanowie. 

W dziele 801 zwiększenie 142.429 zł w tym : na dodatkowe prace przy szkole muzycznej 30.000 zł, 

na dotację podmiotową dla Przedszkola Świętego Józefa o kwotę 7.850 zł – w związku z 

przyjęciem do przedszkola dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dla ZSP w  

Milczy o kwotę 25.000 zł na wykonanie wentylacji oraz zakup łóżeczek i śpiworów do przedszkola,  
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na wypłaty odpraw nauczycieli 56.000 zł oraz o kwotę 23.579 zł z tytułu subwencji oświatowej 

zgodnie z pismami dyrektorów na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej 

i pomocy przed lekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach. 

Zmniejszenie w dziale kwota 20.000 zł przesunięcie z wynagrodzeń na odprawy. 

W dziele 900 zwiększono wydatki o kwotę 128.750 zł w tym : na nowe przyłącza kanalizacyjne o 

kwotę 30.000 zł, na kontenery do budowanego PSZOKA kwotę 60.000 zł na dotacje na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków kwotę 38.750 zł. 

W dziale 926 zwiększono o kwotę 10.000 zł na wykonanie projektu budowy szatni w Głębokiem. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 351.179 zł, zmniejszono o kwotę 77.400 zł. 

 

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 XXV / 251 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych  świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela organ prowadzący, będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu: wysokość stawek 

dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe 

warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

Obecnie występuje potrzeba nowelizacji wyżej wymienionych aktów, uwzględniając aktualne 

orzecznictwa sądowe, administracyjne oraz rozstrzygnięcia nadzorcze wojewódów. Ponadto z 

dniem 1 września 2016 roku punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Milczy został 

przekształcony w Przedszkole ,, Wesołe Maluchy '' w Milczy i od dnia 1 września 2016 roku 

przedszkole to zostało włączone do Zespołu Szkół Publicznych w Milczy. 

 

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 XXV / 252 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest jedną z najbardziej krytykowanych 

regulacji w systemie finansowania oświaty. Obecnie nie spełnia swojej pierwotnej roli. Stanowi 

przeżytek dawnego uprawnienia , które miało zachęcić nauczycieli do podejmowania pracy w 

szkołach wiejskich. Dziś już taka potrzeba nie występuje, jednak pozostał on w Karcie Nauczyciela. 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy to dodatek socjalny, który nie wchodzi w skład 

wynagrodzenia nauczycieli. Z tego powodu nie ma on wpływu na wysokość jednorazowego 

dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a Karty Nauczyciela.Proponowana zmiana 

spowoduje przesunięcie środków dotychczas pzreznaczonych na ten cel na dodatki motywacyjne 

dla nauczycieli oraz inne potrzeby szkół. W ramach procedury uzgodnienia zmiany regulaminu z 

nauczycielskimi związkami zawodowymi tj. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ ,, 

Solidarność '' w dniu 18 sierpnia 2016 roku – uprawnieni przedstawiciele ww. związków byli 

przeciwni proponowanym zmianom. Mimo braku uzgodnienia ze związkami zawodowymi uchwała 

może być głosowana przez Radę Miejską. Zapis ustawy, że uchwała ,, podlega uzgodnieniu '' nie 

oznacza obowiązku uzyskania zgody związków zawodowych. Potwierdza to orzecznictwo Sądów 

administracyjnych. W większości gmin w Polsce wysokość dodatku mieszkaniowego ma również 

charakter symboliczny. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał, czy proponowane zmiany w projekcie uchwały były 

rozpatrywane przez obydwa związki zawodowe i czy wejście w życie uchwały jest zgodne z 

zapisem  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r. 

 

Obydwa związki zawodowe rozpatrywały proponowane zmiany w regulaminie , a zapis § 3 jest 

prawidłowy – to odpowiedź na postawione zapytanie radnego Burmistrza Gminy. 

 

Innych zapytań i dyskusji nie było. 

 

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

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

 

Podjęto Uchwałę Nr XXV / 253 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, połozonej w 

Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela działki sąsiadującej i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie wykazana zostaje do sprzedaży działka nr 2699/19 o 

powierzchni  0,0160 ha . Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

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 XXV / 254 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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5/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania. 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana uchwały ma na celu dostosowanie zapisów w § 4  uchwały do 

obowiązujących przepisów prawnych tj. do art. 13 ust.1 ustawy o drogach publicznych. Z 

przepisów ustawy wynika, iż możliwym jest pobieranie opłat za postój pojazdów jedynie w dni 

robocze. W orzeczeniu Sądu Administracyjnego ,, dniami roboczymi '' nie są wszystkie dni chociaż 

w ustawodawstwie brak jest legalnej definicji ,, dni roboczych ''. Sąd dodaje w orzeczeniu, że w 

Polsce jest wprowadzony pięciodniowy tydzień i sobota przestaje być dniem powszednim i staje się 

dniem wolnym od pracy. 

W strefach płatnego parkowania na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju opłaty za parkowanie 

pojazdów samochodowych nie są pobierane w soboty już od kilku tygodni. Zmienione zostały 

również tablice informacyjne na parkingach. 

 

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 XXV / 255 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów. 

 

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

Rymanowie. 

 

Uzasadnienie : w dniu 4 lipca 2016 roku do Urzędu Gminy wpłynęła petycja o rejestrację 

audiowizualną przebiegu Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie ( całość porządku obrad ) oraz 

publikację nagrań zarejestrowanych podczas sesji Rady Miejskiej w Rymanowie na stronie 

internetowej Urzędu Gminy www.rymanow.pl , stronie internetowej www.rymanow.bip.org.pl  

oraz/lub innych stronach internetowych uważanych powszechnie za ogólnodostępne. 

W dniu 18 lipca 2016 roku petycja została przekazana Radzie Miejskiej zgodnie z właściwością. 

Zgodnie z żądaniem składającego petycję załatwienie sprawy wymaga podjęcia stosownej uchwały 

zmieniającej Statut Gminy Rymanów. 

 

O głos poprosił radny Michał Chentosz. Będę głosował za odrzuceniem projektu uchwały aby 

obrady sesji były nagrywane i publikacja nagrań audiowizualnych była publikowana na stronach 

internetowych. Zawiadomienia o zwołaniu każdej sesji z podaniem daty , godziny ,miejsca odbycia  

i porządku obrad są podawane do wiadomości mieszkańców ( wyborców ) i każdy zainteresowany 

może brać udział i przysłuchiwać się jej obradom bez potrzeby jej nagrywania i filmowania . 

Nagrywanie  może być wykorzystywane do różnego rodzaju ,, pośmiewisk '' zarówno z  radnych 

jak i obecnych uczestników sesji. 

 

Radny Grzegorz Wołczański autorprzesłanej petycji powiedział , że celem nagrywaniania obrad 

sesji jest udostępnienie mieszkańcom ( wyborcom ) rejestracji jej przebiegu . Godziny zwoływania 

sesji nie zawsze pozwalają na uczestnictwo w jej obradach , a nagrywanie pozwoli mieszkańcom ( 

wyborcom ) zapoznanie się z pełnym przebiegiem sesji w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. 

Będą mogli też zweryfikować,jak głosują w danym temacie ich przedstawiciele w Radzie Miejskiej. 

http://www.rymanow.pl/
http://www.rymanow.bip.org.pl/
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Przewodniczaca Rady Miejskiej w Rymanowie zamknęła dyskusję nad przedstawionym projektem 

uchwały i postanowiła o przegłosowaniu projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Rymanów. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu bralo 

udział 14 radnych Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych., przeciw  11  radnych. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i dyrektor SPG ZOZ w 

Rymanowie. 

> wskazane we wniosku ulice sa w złym stanie, a zwłaszcza znajdujące się w nich załamane kanały 

które powodują zapadnięcia w nawierzchni dróg. Będziemy podejmować prace nad opracowaniem 

dokumentacji na ich przebudowę , 

> jeśli do końca miesiąca sierpnia nie otrzymamy ekspertyzy zabezpieczenia skarpy to ponowimy 

zapytanie do Zarządcy DK-28, 

>zostanie przeprowadzona dezynfekcja pojemników na śmieci przy ul. Wola 2, 

> w niedługim okresie czasu odbędę  spotkanie z radnymi w temacie basenu w Rymanowie Zdroju. 

> zwrócę uwagę dyrektorowi ZSP w Posadzie Górnej w sprawie uzupełnienia piasku na placu 

zabaw, 

> spłaty zobowiązań na rzecz Gminy za boisko Orlik-12 w Rymanowie przez skazane 

prawomocnym wyrokiem sądowym uwidaczniane są w projektach uchwał w sprawie zmian w 

uchwale budżetowej, 

> sprawa drogi dojazdowej od strony ul. Piekarskiej nad rzeką wymaga wskazania jej przebiegu 

przez geodetę, a później ewentualne jej utwardzenie, 

> Strażnicy Straży Miejskiej po otrzymaniu telefonu o potrzebie udzielenia pomocy chorej osoby 

podejmują interwencję. Sądzę, że działamy w sposób czysto ludzki dowożąc ją do domu, 

> budowa stacji pomiaru jakości powietrza w Rymanowie Zdroju była z inicjatywy Marszałka 

Województwa. Wyniki pomiaru będą podstawą do opracowania operatu uzdrowiskowego 

miejscowości Rymanów Zdrój Stacja od 1 września znajduje się w sieci stacji pomiarowych. 

> podejmiemy starania o opracowanie projektu dokumentacyjnego zarurowania rowu w przyszłym 

roku, a miejsce zamontowania tablic ,, zakaz wysypywania śmieci'' uzgodnimy z wnioskodawcą, 

> o ustalenie terminu spotkania w Urzędzie Marszałkowskim w temacje drogi wojewódzkiej DW-

887 zwróciłem się z prośbą do Pana Posła Piotra Babinrtza. Jeżeli data spotkania będzie ustalona to 

powiadomię radnego. Sprawa zasiedzenia ulicy Zielonej jest prowadzona, a problemem 

podrzucania śmieci k/koszy zajmie się pracownik Referatu ROŚ i Strażnicy Straży Miejskiej, 

> pracownicy Referatu RIN-ROŚ zapytają wnioskodawcę radnego Rajnika o szczegóły i zasadność 

zgłoszonych wniosków, 

> organizator ,, DNI RYMANOWA'' opracuje informację z ich przebiegu i przedłoży na 

posiedzenie Komisji Rady Miejskiej z udziałem przedstawicieli Ochrony, Straży Miejskiej i firmy 

cateringowej, 

> o wykoszenie brzegów rzeki wystapimy do PZMiUW Oddział w Krośnie, a wykosznie trawy 

poboczy chodnika zlecimy ZGK w Rymanowie, 

> pracownik Referatu i strażnicy Straży Miejskiej sprawdzą w terenie zasadność wniosku w 

sprawie tui zasłaniających wjazd kierowcom w Milczy, a oświetlenie uliczne zostało włączone w 

dniu 1 września br, 
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> zwrócę uwagę w rejestracji pacjentów w SPG ZOZ w Rymanowie o przyjmowanie poza 

kolejnością honorowych krwiodawców do lekarzy, 

> problemem jest pozyskanie do pracy lekarza okulisty. Nie poprzestajemy w tych działaniach, 

szukamy , jest ciężko, może coś się ,, uda ''. 

 

Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Pan Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do dyrektora ZGK w Rymanowie z prośbą o rozdanie 

radnym opracowanych materiałów w temacie przekształcena ZGK w Spółkę. 

 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

poinformowała, że porzadek obrad XXV sesji został zrealizowany w całości. 

Podziekowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 11 20 zamknęła obrady 

XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


