
 

     P r o t o k ó ł  Nr XXVII / 09 

 

     sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

     odbytej w dniu 30 marca 2009 roku w sali posiedzeń 

 

     Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

 

 Obecni wg. załączonych list obecności / załącznik / 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan  Henryk  Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sesje rozpoczęto o godzinie 15 35  , a zakończono o godzinie 16 20  . 

 

 W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

 

1. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan  Jan  Rajchel. 

 

2. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan  Wojciech Farbaniec. 

 

3. Skarbnik Gminy  - Pani  Bernarda  Łożańska 

 

4. Sekretarz Gminy  - Pan  Marek  Penar. 

 

 

 Obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. Przewodniczący przywitał radnych oraz zaproszonych 

gości. 

 

 

 Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 

Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 

radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił proponowany porządek obrad 

XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ przystąpienia do projektu planowanego do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013 

działanie 313, 322, 323 ,, Odnowa i rozwój wsi ''. 
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 2/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 3/ utworzenia obwodów do głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, 

Zimowit  '' w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu 

Europejskiego. 

 

 4/ przyjęcia oświadczenia dotyczącego Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 2  porządku obrad 

 -------------------------- 

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem , czy 

są  wnioski w sprawie porządku obrad XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie było. 

 

 Porządek obrad XXVII sesji nadzwyczajnej został przyjęty w głosowaniu : głosujących – 

15, za – 15. 

 

 

 ad. 3 porządku  - Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał : 

 =========== 

 

1/ przystąpienia do projektu planowanego do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013 działanie 

313, 322, 333 ,, Odnowa i rozwój wsi ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie :  

 

W dniu 31.03. upływa termin składania projektu wniosku opracowanego  w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działanie 313,322,323 ,, Odnowa i rozwój wsi '' . 

Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu remontu obiektu Domu Sokoła i remontu 

sanitariatów w Domu Kultury w Rymanowie oraz zakupie foteli do sali widowiskowo – kinowej. 

Stąd potrzeba rozpatrzenia  takiej uchwały aby złożyć deklaracje Rady na zapewnienie w budżecie 

gminy na 2010 rok środków finansowych na realizację tego projektu w wysokości 788.336,82 zł. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

Radny Pan Stanisław Stapiński -  zwrócił się z zapytaniem czy przy kryzysie finansowym państwa  

znajdą się środki w budżecie gminy na 2010 rok na realizacje tego przedsięwzięcia.  Pytam dlatego 

gdyż od początku tej kadencji wnioskuje o zabezpieczenie środków na wykonanie malowania 

blachy na dachu  Domu Ludowego w Milczy i nie mogę się doczekać aby zadanie to zostało 

wykonane. 
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Radny Pan Kazimierz Kielar – na nowe zadanie ,, Remont obiektów Domów Ludowych w Bziance 

i Rymanowie Zdroju '' w ramach Planu Odnowy Miejscowości  w roku 2009 w budżecie gminy  

zostały  zabezpieczone  środki w wysokości 500.000 zł. Pytanie dotyczyło czy gmina może być 

wnioskodawcą   kolejnego zadania i zabezpieczenia dodatkowych środków. 

 

Radny Pan Michał Chentosz – pytał o zakres prac remontowych budynku SOKOŁA. 

 

 Na  zapytania  dotyczące realizacji zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości 

odpowiedzi udzielił zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec.  W tym roku będą 

realizowane zadania w dwóch domach ludowych. W ramach PROW na ten cel, który został 

określony w projekcie uchwały można pozyskać jednorazowo kwotę 1.500.000 zł. Zadanie 

SOKOŁA  płatne będzie w przyszłym roku i zostanie  zapisane w budżecie gminy na 2010 rok. 

 

  Plany Odnowy Miejscowości w naszej Gminie zostały opracowane do 2013 roku. 

Będziemy podejmować działania aby w ciągu tego okresu kolejne domy ludowe zostały ujęte w 

realizację zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości. O wykonaniu malowania dachu na domu 

ludowym w Milczy pamiętamy i zadanie to trudno mi  określić kiedy dokładnie  zostanie 

wykonane.  Zakres planowanych prac do wykonania w budynku SOKOŁA jest szeroki.  Będzie 

polegał on na przeprowadzeniu remontu wnętrza sali . Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na 

postawione zapytania. 

 

Radny Pan Andrzej Biel zwrócił uwagę , że obiekt Gminnego Ośrodka Kultury i budynek SOKOŁA  

służą mieszkańcom całej Gminy Rymanów. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 / Podjęto Uchwałę  Nr XXVII /267/09 jak załącznik do protokołu /. 

 

2/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – 

skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie  - zmiana polega na wprowadzeniu zmiany w planach dochodów bieżących - dotyczy 

zwrotu wynagrodzenia przez Urząd Pracy za osoby skierowane do robót publicznych w Gminie 

Rymanów. 

 

 W zapytaniu radny Pan Henryk Smolik pytał , czy są chętni do podjęcia takiego zatrudnienia  

w naszej Gminie. 

 

Sekretarz Gminy Pan Marek Penar  odpowiadając  na postawione zapytanie poinformował, że 

sołtysi zgłosili chętnych do podjęcia takiej pracy ale podczas uzgodnień z Biurem Pracy nie 

wszyscy spełnili wymagane kryteria. Są podejmowane dalsze działania o pozyskiwanie kandydatów 

do zatrudnienia . W tej chwili zatrudnionych zostało 5 osób. 

 

 Innych 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 XXVII /268 /09 jak załącznik do protokołu /. 
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3/ utworzenia obwodów głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w 

Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Postanowieniem z dnia 9 marca 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządził wybory posłów do parlamentu Europejskiego na dzień 7 czerwca 2009 roku.  

W związku z tym składam wniosek , aby na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 

kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej -  Rada Miejska podjęła  taką uchwałę , która spełnia określone w 

ustawie kryteria. 

 

 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 XXVII / 269 / 09 jak załącznik do protokołu /. 

 

4/ przyjęcia oświadczenia dotyczącego Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił projekt Uchwały oraz odczytał treść załącznika  w 

sprawie oświadczenia Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przypomniał ,że  Rada Miejska w Rymanowie podczas obrad XXVI sesji   po wysłuchaniu 

informacji w temacie lecznictwa uzdrowiskowego i planowanych działań w zakresie 

zagospodarowania nieczynnych obiektów uzdrowiskowych oraz planowanych inwestycjach 

wypracowała stanowisko , że zbędne nieruchomości winny zostać zagospodarowane lub w 

ostateczności wystawione na sprzedaż, a środki uzyskane z tego tytułu winny zostać przeznaczone 

na planowane przez Zarząd Spółki inwestycje, w tym modernizację i remonty obiektów 

wykorzystywanych do działalności leczniczej.  

W końcowej części oświadczenia radni wyrażają nadzieję, że Ministerstwo Skarbu w dobie 

wzrastającej konkurencji oraz oczekiwań klientów co do standardu i jakości świadczonych usług , 

podejmie decyzje, które umożliwią rozwój i funkcjonowanie Uzdrowiska Rymanów S.A w 

Rymanowie Zdroju na poziomie odpowiadającym współczesnym wyzwaniom. 

 

 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 XXVII / 270 / 09 –  Uchwała wraz z przyjętym oświadczeniem, 

załącznik do protokołu/. 

 

 

 ad. 4 porządku 

 =========== 

 

 Prowadzący obrady XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej poinformował, że porządek 

obrad XXVII sesji nadzwyczajnej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 



 

 5  - 

 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXVII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

         Henryk Smolik 


