
PROTOKÓŁ nr XXXIII 

z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 28 grudnia 2012 r. 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 11w Rymanowie 

 

 

Sesję XXXIII otworzył o godz. 903 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

W sesji uczestniczyły osoby zgodnie z listami obecności - 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 13 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania uchwał. 

Nieobecność swą usprawiedliwili – radny Dariusz Królicki oraz radny Tadeusz Chodyniecki. 

 

Ad. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy  są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 

Wniosków nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej: 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXXII/12 z dnia 6.12.2012 r. 

4. Informacja Przewodniczącego 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. 

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

w Rymanowie wraz z informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

7.  Interpelacje radnych. 

8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2012 r. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

1) ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2013, 

2) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 



3) udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Brzozów, 

4)  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2013-2019, 

5)  uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 rok, 

6)  zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

7)  zmian w uchwale budżetowej na rok 2012, 

8)  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2012, 

9) uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rymanów”, 

10)  podziału Gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów                     

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

11)  nadania Statutu SPG ZOZ w Rymanowie. 

12)  zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy SPG ZOZ                 

w  Rymanowie, 

13)  nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie, 

14)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2013 rok, 

15)  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na rok 2013, 

16)  uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na rok 2013, 

17)  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na rok 

2013, 

18)  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem, 

19)  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przy 

zastosowaniu bonifikaty nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

położonej w Bałuciance. 

10. Odpowiedzi na interpelację radnych. 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie sesji. 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad  

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad.3.   Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXXII/12 z dnia 6.12.2012 r. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowano 13 radnych. 



 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie                    

w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym – załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację o sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków na XXXII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów – załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji Rady Miejskiej oraz 

wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 6 grudnia 2012 r do  27 grudnia 2012 r 

złożył Marek Penar Sekretarz Gminy – załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres  

od 8 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. oraz informację z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Ad. 7. Interpelacje radnych. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Ad. 8.  

Radny Andrzej Pitrus zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania z działalności stałych komisji 

Rady Miejskiej za 2012 r. bez odczytywania z uwagi na omówienie  szczegółowo przedmiotu 

sprawy na stałych komisjach. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem rocznego sprawozdania głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 9.  Podejmowanie uchwał w sprawach: 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że projekty uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez obradujące 

na posiedzeniach Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 

  

 



1) ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 

2013 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 

Obecnie przez okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r. obowiązuje uchwała nr XXIII/264/12 

Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29.05.2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie 

ścieków świadczone przez ZGK w Rymanowie, w której zatwierdzona została dwuczłonowa 

taryfa składająca się z ceny 1m3 wody w wysokości 5,50 zł netto oraz opłaty abonamentowej 

w wysokości 10 zł netto, która naliczana jest na okres rozliczeniowy i jest jednakowa dla 

wszystkich odbiorów. W związku ze stosowną dotychczas dopłatą do grupy taryfowej 

„gospodarstwa domowe” w kwocie 1,25 zł/m3 /brutto/dokonano podziału na dwie grupy 

odbiorców pomimo tego, że składniki cenowe /1m3 i opłata abonamentowa/dla 

poszczególnych grup są identyczne – po to aby możliwa była realizacja uchwały w sprawie 

dotacji. 

 Obecnie przy uchwalaniu nowego budżetu dla Gminy Rymanów na rok 2013 

przedłożony zostaje projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK na 

rok 2013. Uchwalenie przedmiotowej dotacji skutkować będzie zaplanowaniem w budżecie 

gminy na 2013 r. kwoty 100.000 zł na wskazany cel. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/333/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2)  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka  

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan 

Materniak. 

Uzasadnienie:  

Gmina Miasta Sanoka zwróciła się o pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dziecka 

zamieszkałego na terenie Gminy Rymanów, które uczęszcza do Przedszkola Samorządowego 

w Sanoku od 1.09.2012 r. Przedmiotowa uchwał dotyczy udzielenia pomocy finansowej na 



pokrycie kosztów opieki przedszkolnej poniesionych przez Gminę Miasta Sanoka od 

1.01.2013 r. do końca roku szkolnego 2012/2013. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/334/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy –                  

Jan Materniak. 

Uzasadnienie:  

Gmina Brzozów zwróciła się o pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dziecka 

zamieszkałego na terenie Gminy Rymanów, które uczęszcza do Przedszkola Samorządowego 

w Brzozowie od dnia 1.09.2012 r. Przedmiotowa uchwała dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej poniesionych przez Gminę Brzozów do 

końca roku szkolnego 2012/2013. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/335/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata  

2013-2019 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy – Bernarda 

Łożańska. 

Burmistrz Gminy odczytał uchwałę RIO w Rzeszowie nr IX/2/2012 z dnia 22.11.2012 r.  

w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów –  

w załączeniu, a radny Stanisław Adam przedstawił opinię Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Mienia.  



Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/336/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5) uchwały budżetowej Gminy Rymanów na rok 2013 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech 

Farbaniec. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Burmistrz Gminy oraz przedstawił uchwałę RIO w 

Rzeszowie nr IX/1/2012  z dnia 22.11.2012 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej 

Gminy Rymanów – uchwała w załączeniu.. 

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia w sprawie projektu budżetu przedstawił 

Stanisław Adam. 

 

Dyskusję rozpoczął Mieczysław Tomków, który zapytał:  

Jaka inwestycja w dziale przedszkole będzie realizowana za kwotę 100 000 zł?    

Dla jakich szkół przeznaczone są wydatki z tytułu zagranicznych podróży służbowych? 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/337/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

Przerwa w obradach do godz. 1030 

 

 

 

 

 



6) zmian w wieloletniej prognozie  finansowej Gminy Rymanów 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy – Bernarda 

Łożańska. 

 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu dot. złożonego wniosku przez Burmistrza Gminy 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem 

wniosku głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXIII/338/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy – Bernarda 

Łożańska. 

 

Dyskusji i pytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu dot. złożonego wniosku przez Burmistrza Gminy 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem 

wniosku głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/339/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem  

roku 2012 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy – Bernarda 

Łożańska. 

 

Dyskusji i pytań nie było. 

Po przeprowadzonym głosowaniu dot. złożonego wniosku przez Burmistrza Gminy 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem 

wniosku głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXII/340/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



9) w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rymanów” 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy –  

Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012r. poz. 391), 

zgodnie z brzmieniem art. 4 ww. ustawy Rada Miejska, po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z wymogiem przepisu 

art. 4 ust. 3 ww. ustawy Rada Miejska obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania 

czystości i porządku w gminie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie  

6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.  

Ustalenie przez Radę Miejską w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy jest obowiązkowe. Niniejszy regulamin uwzględnia 

wszystkie wymagania co do jego treści, zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach i został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów.  

Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem z dnia  

19 listopada 2012r. nr PSK.070-25/12 pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin. 
 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw było 0 radnych, a 

wstrzymało się od głosu 1 radny. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXII/341/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10) w sprawie podziału Gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Sekretarz Gminy – Marek Penar. 

Uzasadnienie: 

Rada Miejska w Rymanowie podczas XXVIII sesji odbytej w dniu 5 października 2012 r. 

dokonała podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z art. 14 ust. z dnia 5.01.2012 r. 



przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy  rady gmin zobowiązane są do dokonania 

podziału gminy na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi 

wyborcze.   

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/342/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11) w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Rada Miejska w Rymanowie Uchwałą Nr XXIV/284/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. nadała 

Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

Przedmiotowa uchwała porządkuje zapisy dotyczące Struktury Organizacyjnej Zakładu 

Opieki Zdrowotnej aby stały się analogiczne z zapisami w Księdze Rejestrowej Wojewody 

Podkarpackiego. Uporządkowanie zapisów w Statucie ma istotne znaczenie w staraniu się  

o uruchomienie nowych poradni specjalistycznych i prowadzeniu programów 

profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.  

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/343/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12)  w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności  Rady Społecznej  działającej 

przy SPG ZOZ w Rymanowie 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec. 

Uzasadnienie: 



Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej uchyla zakres obowiązywania 

przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przedłożony Regulamin działalności Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  

w Rymanowie zawiera regulację odpowiadającą przepisom ustawy o działalności leczniczej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/344/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13) w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Gminne Biblioteki Publiczne będące samorządowymi instytucjami kultury działają m.in. na 

podstawie ustawy o bibliotekach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej. W roku 2012 w obu ustawach wprowadzono zmiany, dlatego też wprowadza się 

zmiany w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie w celu dostosowania się do 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/345/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych na rok 2013 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy, 



wynika to z art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Realizacja tych działań oparta jest na zadaniach zapisanych w gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanych corocznie przez Radę 

Miejską, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych powołanej przez Burmistrza. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/346/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Rymanów na rok 2013 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 

Konieczność uchwalenia przez Radę Miejską „Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Rymanów na rok 2013” wynika  z przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa dokładnie określa rodzaj zadań stanowiących zadania 

własne gminy oraz nakłada obowiązek opracowania niniejszego programu, uchwalanego 

przez Radę, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/347/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

 



16) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na rok 2013 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Smolik. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/348/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Obrady rady opuścił radny Bronisław Bruk. 

 

17) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  

w Rymanowie na rok 2013 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Smolik. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/349/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18) w sprawie udzielenia Burmistrzowi zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy  – Wojciech Farbaniec. 

Na wniosek zainteresowanej strony zakupem działki nr 1648 o powierzchni 0,16 położonej  

w Głębokiem przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/350/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim wystąpiła z wnioskiem o bezpłatne 

przekazanie na rzecz kościoła nieruchomości oznaczonej jako działka nr 144/2 o pow. 

0,03945 położonej w Bałuciance zabudowanej murowaną dzwonnicą oraz częścią 

zabytkowego muru okalającego cerkiew – obecnie kościół filialny w Bałuciance. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie jest możliwe  

w formie sprzedaży bezprzetargowej przy zastosowaniu bonifikaty ustalonej przez Radę 

Miejską. Art. 68 ust. 1 pkt. 5 ustawy stanowi, że właściwy organ  może udzielić za zgodą 

rady bonifikaty od ceny jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i związkom 

wyznaniowym mającym uregulowanie stosunki z państwem na cele działalności sakralnej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXIII/351/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Odpowiedzi na interpelację radnych nie było. 

 

Ad. 11.  

W tym punkcie głos zabrał Pan Janusz Konieczny – Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego, który złożył sprawozdanie ze swojej działalności oraz 

współpracy województwa podkarpackiego z Gminą Rymanów. Przewodniczący Rady 

Henryk Smolik podziękował Radzie i Zarządowi za zrealizowane inwestycje i pomoc 

finansową dla Gminy Rymanów w 2012 roku. 

 

Podziękowania za zrealizowane zadania w 2012 roku  dla Burmistrza Gminy i Rady złożyli 

radni Kazimierz Kielar, Andrzej Pitrus oraz Krystyna Przybyła – Ostap. 

 



Z wnioskiem wystąpił radny Stanisław Adam radny z Milczy o wyremontowanie 

nawierzchni asfaltowej na drodze relacji Milcza – Besko oraz Henryk SMOLIK – 

przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie o przesunięcie znaku informacyjnego 

„kontrola pomiaru prędkości” usytuowanego na ul. Bieleckiego przed skrzyżowaniem  

z drogą osiedlową - ul. Bohaterów II Wojny Światowej.  

 

Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Odpowiedzi radnym udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i podziękował za całoroczną 

współpracę z wszystkimi organizacjami oraz złożył wszystkim życzenia noworoczne.  

 

Ad. 14. Zamknięcie sesji. 

Prowadzący obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 

zrealizowany w całości. Z okazji Nowego 2013 Roku złożył wszystkim obecnym na sesji 

życzenia noworoczne. Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom                       

i o godz. 1211 zamknął obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:          

M. Żarnowska        

           Przewodniczący Rady Miejskiej  

          w Rymanowie 

 

         Henryk  SMOLIK 

  



 


