Protokół Nr XXXVII / 13
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu
22 marca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
XXXVII sesję otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził jej obrady Przewodniczący
Rady Henryk Smolik.
W sesji uczestniczyli : :
− Radni według listy obecności.
− Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy,
− Jan Materniak Zastępca Burmistrza Gminy,
− Marek Penar
Sekretarz Gminy,
− Bernarda Łożańska
Skarbnik Gminy,
− Bożena Zajdel Radca Prawny,
− Grażyna Skolarczyk
Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego,
− Jan Pelczar
Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego,
− Jan Rajchel
Dyrektor SPG ZOZ ,
− Jan Kilar Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli.
Listy obecności w załączeniu.
Przewodniczący Rady , na podstawie listy obecności , stwierdził prawomocność
obrad . Na sesji było obecnych 12 radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w
sprawie otrzymanego porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 11 i
zaproponował wprowadzenia do niego kolejnych podpunktów dotyczących podejmowania
uchwał w sprawie :
- udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Chorkówka na realizację zadania publicznego,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,
- wyrażenia stanowiska w przedmiocie uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu
Piastowym w ramach świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza o dokonanie zmiany w porządku obrad sesji
został przyjęty jednogłośnie – 12 głosów za .

− 2 Porządek obrad przedstawiał się następująco :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXV i XXXVI 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 XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej
wraz z informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o odbytych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach
Gminy Rymanów.
8. Interpelacje radnych.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie
połączone z informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2012 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012 rok.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów,
2/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok ,
3/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
4/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów,
5/ uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rymanów '',
6/ utworzenia przez Gminę Rymanów Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie,
7/ włączenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie do Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie,
8/określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Rymanowie,
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów położonych
w Posadzie Górnej,
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów położonych
w Łazach,
12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Milczy,
13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Ladzinie,
14/ zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia ,, Sołeckiej Strategii Rozwoju
wsi Klimkówka '',

- 3 15/ udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Chorkówka na realizację zadania
publicznego ,
16/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,
17/ wyrażenia stanowiska w przedmiocie uruchomienia gabinetu lekarskiego
w Miejscu Piastowym w ramach świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad XXXVII
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXXV/13 z dnia 19 lutego
2013 roku.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXXVI / 13 z dnia 25
lutego 2013 roku .
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Na obrady sesji przybył radny Bruk Bronisław . Stan 13 radnych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o
uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 19 lutego 2013 roku do 21
marca 2013 roku.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i
wniosków z poprzedniej sesji.
Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków na XXXV sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXV i XXXVI sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją o działalności Burmistrza w okresie
międzysesyjnym.
Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał

- 4 podjętych na XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację o
zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów wydanych w okresie od 18 lutego 2013 roku do
21 marca 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie z działalności
pomiędzy sesjami wraz z informacją z postępowań z zakresu zamówień publicznych za
okres od 20 lutego 2013 roku do 22 marca 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
7. Informacja o odbytych zebraniach sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach
Gminy Rymanów.
Sprawozdanie z przebiegu zebrań w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów
przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów – Wojciech Farbaniec.
Zebrania sprawozdawcze odbyły się w miesiącach luty – marzec 2013 roku we wszystkich
sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów. Zwoływane były z inicjatywy Burmistrza Gminy
Rymanów, a terminy uzgadniano z sołtysami wsi i przewodniczącymi zarządów osiedli.
Podczas zebrań składano sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012 rok , omawiano
założenia do realizacji budżetu w roku bieżącym w poszczególnych miejscowościach.
Podczas zebrań zgłoszono ogółem 103 wnioski i podjęto 8 uchwał.
Wszystkie zgłoszone wnioski poddane zostały szczegółowej analizie i przekazane do
realizacji . Sprawy niewymagające opracowania dodatkowej dokumentacji i możliwe do
załatwienia bez konieczności angażowania środków z budżetu gminy załatwione zostaną w
trybie niezwłocznym. Wnioski, których realizacja nie należy do zadań własnych gminy
zostaną przesłane do urzędów i instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie. Pozostałe
wnioski, będące w kompetencji gminy przewiduje się do realizacji sukcesywnie w ramach
posiadanych środków.
8. Radni nie zgłaszali interpelacji.
9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy
Rymanów za 2012 rok.
Pani Danuta Penar – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rymanowie przedstawiła wyżej wymienione sprawozdania za 2012 rok.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje
zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń alimentacyjnych. Prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
oraz wypłaca dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Gminy Rymanów .
Od 2008 roku realizuje projekt ,, Czas na aktywność w gminie Rymanów ''
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO KL.
W okresie od stycznia do31 grudnia 2012 roku na realizację w/ w zadań łącznie z kosztami
utrzymania ośrodka wydatkowano kwotę 6 478 808 zł, w tym dotacja Wojewody 5267967zł

− 5 dotacja na PO KL 194 631 zł, środki własne Gminy 1 016 210 zł .
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest ochrona ofiar
przemocy w rodzinie poprzez stworzenie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia, oraz
zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Działalnością tą zajmuje się
Zespół Interdyscyplinarny składający się z przedstawicieli pomocy społecznej, policji,
straży miejskiej, szkół, służby zdrowia, kuratorów sądowych. W roku 2012 na realizację
tego Programu wydatkowano kwotę 5172 zł. Ogółem w roku 2012 poszkodowanych w
wyniku przemocy domowej były 53 osoby, w tym 29 kobiet, 4 mężczyzn i 20 dzieci .
Najczęściej zgłaszane formy przemocy to przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna oraz
zaniedbywanie. W większości przypadków sprawcy przemocy domowej to osoby
nadużywające alkohol oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby dotknięte problemem przemocy korzystały z bezpłatnej pomocy specjalistów
/psycholog, terapeuta /w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób z rodzin
dysfunkcyjnych , w tym z problemami alkoholowymi. Od marca bieżącego roku w GOPS
zatrudniony jest psycholog w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Dyskusji i zapytań nad sprawozdaniami nie było.
Sprawozdania – stanowią załącznik do protokołu sesji.
Rada Miejska w Rymanowie przedstawione sprawozdania przyjęła do wiadomości.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012
rok.
Pani Danuta Litarowicz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2012 rok.
GOK prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych dziedzin kultury służących
rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkańców . Promuje dorobek kulturalny regionu,
umożliwiając prezentację zespołów i twórców nieprofesjonalnych organizując przeglądy,
konkursy, warsztaty. Organizuje imprezy o charakterze festynów kulturalnych umożliwiając
integrację i wypoczynek mieszkańców gminy.
GOK zajmuje się również informacją z zakresu turystyki oraz promocji gminy.
W miesiącu grudniu 2012 roku nastąpiło otwarcie Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju, w
której można obejrzeć prace lokalnych artystów zajmujących się malarstwem,
rzeźbiarstwem, fotografią, wyrobem artystycznego szkła.
Również w użytkowanie Gminnemu Ośrodkowi Kultury została oddana Hala Sportowa w
Sieniawie, w której odbywają się różnego rodzaju zajęcia sportowe – piłka ręczna, nożna ,
siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, siłownia. Od miesiąca października rozpoczęły się
zajęcia taneczne dla różnych grup wiekowych oraz aerobik.
Dyskusji i zapytań nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.
Sprawozdanie – stanowi załącznik do protokołu.

− 6 Rada Miejska w Rymanowie przedstawione sprawozdanie przyjęła do wiadomości.
Na obrady sesji przybył radny Tadeusz Chodyniecki . Stan 14 radnych.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie :
Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący
Rady Miejskiej poinformował, że uzyskały one pozytywną opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i
Mienia i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej .
1/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska –
skarbnik Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 375 / 13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Rymanów została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska –
skarbnik Gminy .
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 376 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska –
skarbnik Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 377 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Na obrady sesji przybyła radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna . Stan 15 radnych.

- 7 / Przerwa w obradach sesji do godziny 10 45 /
Salę obrad opuścił radny Tomków Mieczysław. Stan 14 radnych.
4/ Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Rymanów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : zaproponowane zmiany są wynikiem prac powołanej przez Radę Miejską
Komisji Statutowej. Zadaniem Komisji było dostosowanie obowiązującego Statutu Gminy
Rymanów do wymagań ustawy o samorządzie gminnym .
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 378 / 13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Rymanów została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Rymanów''.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Jan Materniak – Zastępca
Burmistrza Gminy .
Uzasadnienie : ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy. Proponowany
do uchwalenia regulamin uwzględnia wszystkie wymagania co do jego treści , zawarte w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i został dostosowany do jej
znowelizowanych zapisów. Uzyskał on pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krośnie.
Wojewoda Podkarpacki Rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność podjętej
przez Radę Miejską w Rymanowie Uchwały Nr XXXIII / 341 /12 z dnia 28 grudnia 2012
roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów.
Stąd nowy projekt uchwały , z prośbą o jego uchwalenie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 379 / 13 w sprawie uchwalenia ,, Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Rymanów '' została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w
głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

− 8 6/ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : w dniu 30 października 2012 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie upoważniając Burmistrza
Gminy do podjęcia działań w celu otwarcia tej placówki. W dniu 15 lutego 2013 roku
zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a
Burmistrzem Gminy Rymanów, na podstawie którego Gmina Rymanów uzyskała zgodę na
utworzenie i prowadzenie z dniem 1.09.2013 r. Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie.
Konsekwencją tego jest projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Rymanowie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 380 / 13 w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Rymanowie została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w
głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I stopnia w
Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : biorąc pod uwagę względy organizacyjne oraz finansowe korzystne będzie
włączenie utworzonej z dniem 1.09.2013 r. Szkoły Muzycznej do Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 381 / 13 w sprawie włączenia Szkoły Muzycznej I stopnia w
Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie została przyjęta jednogłośnie / 14
głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.

− 9Uzasadnienie : dnia 25 kwietnia 2012 roku w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy , które określa wymagania dla danych które
mają być zawarte w rozkładzie jazdy. Dla spełnienia stawianych w nim wymogów projekt
tej uchwały.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 382 / 13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów został
przyjęty jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów
położonych w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec - Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : w związku z zaplanowaniem w budżecie gminy na 2013 rok dochodów ze
sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przygotowujemy
sukcesywnie do sprzedaży działki, które mają uregulowany stan prawny. Obecnie zostały
przygotowane trzy projektu uchwał dla działek położonych w : Rymanowie, Posadzie
Górnej i Łazach.
Wobec braku zgłoszeń w dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 383 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów
położonych w Rymanowie została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu
jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów
położonych w Posadzie Górnej.
Z treścią projektu uchwały zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 384 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Rymanów położonych w Posadzie Górnej została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za /
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Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Rymanów położonych w Łazach.
Z treścią projektu uchwały zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 385 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów
położonych w Łazach została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Rymanów położonych w Milczy.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : działki nr 514 i nr 484 położone w Milczy były to drogi polne, które obecnie
wchodzą w skład drogi urządzonej / około 1/3 część / do bazy Firmy Kruszpol. Cała droga
została utwardzona i położona na niej masa bitumiczna. W związku z tym firma zmuszona
jest uporządkować status prawny drogi. Większość działek przylegających jest własnością
firmy. Do pozostałych działek przylegających ustanowiona zostanie służebność przejazdu i
przechodu przy sporządzeniu aktu notarialnego.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 386 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów
położonych w Milczy została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy
Rymanów położonej w Ladzinie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : do sprzedaży została wykazana działka rolna nr 1690 o pow. 0,43 ha
położona w Ladzinie na wniosek zainteresowanej strony. Sprzedaż nastąpi w drodze
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 387 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów
położonej w Łazach została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
14/ Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia ,, Sołeckiej
Strategii Rozwoju wsi Klimkówka ''.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : w związku z udziałem sołectwa Klimkówka w Podkarpackim Programie
Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 sołectwo Klimkówka ma możliwość aplikowania o środki
finansowe, stanowiące dofinansowanie zadań ujętych w funduszu sołeckim. Warunkiem jest
aby zadanie zostało ujęte również w ,, Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Klimkówka '', która
została zatwierdzona Uchwałą Nr XXIX / 313/12 Rady Miejskiej w Rymanowie.
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadania pn.,, Remont pomieszczeń
Domu Ludowego''. Ponieważ ,, Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Klimkówka '' , nie obejmuje
zadania pod taką nazwą, koniecznym jest wprowadzenie go do ww. dokumentu.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 388 / 13 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ,, Sołeckiej
Strategii Rozwoju Wsi Klimkówka '' została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w
głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
15/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie
Chorkówka na realizację zadania publicznego .
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
zadeklarował wolę przekazania na wyposażenie OSP w Rymanowie samochodu marki
JELCZ. Samochód ten był do tej pory na wyposażeniu PSP w Krośnie i jest w bardzo
dobrym stanie technicznym. Będący dotychczas na wyposażeniu OSP w Rymanowie
samochód marki JELCZ 315 chcemy przekazać dla Gminy Chorkówka na wyposażenie
OSP w Kopytowej.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
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Chorkówka na realizację zadania publicznego został przyjęty jednogłośnie / 14 głosów za /
w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
16/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : do dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie wpłynął wniosek w
sprawie utworzenia gabinetu stomatologicznego w pomieszczeniach pod salą gimnastyczną.
Wnioskodawca deklaruje chęć adaptacji tych pomieszczeń we własnym zakresie , ale chce
mieć gwarancję długoletniej umowy najmu. Czynsz za wynajem płacony będzie co miesiąc
w wysokości zgodnej z zarządzeniem Burmistrza Gminy w tej sprawie. Kontrakt z NFZ na
opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży umożliwi wykonywanie usług
stomatologicznych.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.
Uchwała Nr XXXVII / 390 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
lokalu użytkowego została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
17/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie
uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach świadczenia
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy.
Uzasadnienie : mając na względzie właściwe zabezpieczenie medyczne społeczności
lokalnych radni Rady Miejskiej w Rymanowie widzą konieczność ponownego
uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, w ramach kontraktu z NFZ w zakresie
zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieszkańcom regionu.
Od dnia 1 marca 2011 r. do dnia 28 lutego 2013 roku w SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
funkcjonował gabinet lekarski w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
zorganizowany w ramach kontraktu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie z NFZ, z którego pomocy w 2012 roku skorzystało ok. 4.300 pacjentów. Gabinet
zlokalizowany był w miejscu bardzo dobrze dostępnym komunikacyjnie zarówno dla
pacjentów z Gminy Miejsce Piastowe, jak również mieszkańców z terenu gmin
ościennych,tj.: Rymanowa, Iwonicza Zdroju i Krościenka Wyżnego. Nawet uwzględniając
fakt, iż w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji i że
pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, tj.: w NZOZ,, Viva””
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Negatywnym skutkiem ograniczenia liczby zakładów opieki zdrowotnej świadczących tego
typu usługi na terenie powiatu , jest również fakt, iż w sezonach największych zachorowań
pacjenci z pewnością będą narażeni na duże kolejki. Zmiana zasad świadczenia usług
zdrowotnych została wprowadzona przez Szpital bez analizy potrzeb lokalnych
społeczności, a przede wszystkim bez konsultacji z samorządami, które statutowo
odpowiadają za bezpieczeństwo, w tym także bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców.
Uważamy, że zarówno NFZ, jak i Szpital powinny brać pod uwagę dostępność pacjenta do
świadczonych usług, a z tego punktu widzenia najkorzystniejszym byłoby, utrzymać
dotychczas funkcjonujący punkt lekarski w Miejscu Piastowym, czyli najbardziej
optymalny lokalizacyjne pomiędzy Duklą, a Krosnem. Wychodząc naprzeciw słusznym
oczekiwaniom mieszkańców, zwracamy się do Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie o ponowne uruchomienie nocnej i świątecznej
opieki lekarskiej w miejscowości Miejsce Piastowe.
W dyskusji głos zabrali :
1. Radny Kazimierz Kielar – wyraził opinię korzystających z nocnej i świątecznej
opieki w Dukli i Szpitalu w Krośnie. Ich zdaniem jest to chore rozwiązanie, które z
uwagi na znaczną odległość i długi okres oczekiwania na przyjęcie i udzielenie
porady lekarskiej nie ulepszyło ich funkcjonowania a wręcz odwrotnie stało się
dużym utrudnieniem . Stąd potrzeba podjęcia starań aby ponownie gabinet lekarski w
Miejscu Piastowym zapewniał opiekę nocną i świąteczną mieszkańcom naszej gminy
.
2. Radny Powiatu Jan Pelczar w swej wypowiedzi nawiązał do uzasadnień swego
przedmówcy. W chwili obecnej szuka się tylko oszczędności . To co miało dobrze
służyć lokalnej społeczności stało się jej ciężarem. Wprowadzone rozwiązanie jest
wręcz tragiczne. Stąd prośba do radnych o poparcie inicjatywy ponownego
uruchomienia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w miejscowości Miejsce
Piastowe.
Uchwała Nr XXXVII / 391 / 13 w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie
uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach świadczenia nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu
jawnym.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Radni nie zgłaszali interpelacji.
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13. Wolne wnioski i zapytania.
1. Radny Pelczarski Wacław – skierował zapytanie dotyczące zawartych umów
śmieciowych. Pyta, czy każdy mieszkaniec Gminy Rymanów ma wypowiedzieć
zawartą umowę i w jaki sposób to nastąpi?
2. Sołtys wsi Milcza Szajna Adam – skierował zapytanie do radnego Powiatu –
etatowego członka Zarządu o wykonanie oczyszczenia , pogłębienia rowów wzdłuż
ulicy Leśnej w Milczy. Podczas roztopów i opadów deszczu woda z nich wypływa i
rozlewa się na posesje. Mieszkańcy pytają się sołtysa , czy w tym miejscu planuje
budować lodowisko. Zgłaszane w tej sprawie interpelacje do Starosty przez radnego
Milczy jak dotychczas kończyły się na udzieleniu pisemnej odpowiedzi , że jak będą
wolne moce i sprzyjająca pogoda prace zostaną wykonane.
- kolejne spostrzeżenia dotyczyły komunikacji PKS, a konkretnie jadących z Milczy dwóch
autobusów prawie w tych samych godzinach rannych do Krosna . Czy w tak trudnej
sytuacji finansowej Zarząd PKS , którego jest Pan członkiem nie powinien reagować i
podejmować działań naprawczych jej funkcjonowania .
3. Radny Adam Stanisław – wystąpił z wnioskiem o dokonanie oczyszczenia rowów
przy drodze powiatowej w Zmysłówce i dokonania wizji lokalnej powstających na
niej osuwisk .
4. Przewodniczący Zarządu Osiedla miasta Rymanowa Szajna Czesław poruszył
sprawę niskiej frekwencji pomimo wysyłania imiennych zaproszeń na organizowane
uroczystości i imprezy przez Gminny Ośrodek Kultury oraz skierował zapytanie w
sprawie nieczynnego od dłuższego czasu kiosku RUCH przy przystanku PKS w
Rymanowie . Pyta , czy RUCH płaci za niego jakiś podatek do kasy gminnej.
5. Radny Wiernusz Andrzej – wystąpił z wnioskiem aby przy prowadzonych remontach
kładek na ul. Mitkowskiego i Kolejowej wykonać zjazdy dla wózków dziecięcych.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i Etatowy członek Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego..
Odpowiedzi Burmistrza Gminy Rymanów :
> w dniach 12 i 13 kwietnia ZGK będzie rozdawał worki na śmiecie w każdej miejscowości
Gminy i wówczas też będą rozwiązywane umowy śmieciowe. W przypadku nie dokonania
odbioru worków będziemy odwiedzać gospodarstwa i rozwiązywać z nimi te umowy.
> w sprawie nieczynnego kiosku RUCH prowadzona jest korespondencja o jego
uruchomienie . Mimo kilku prób jego otwarcia , po krótkim okresie jest znów zamknięty.
RUCH płaci miesięcznie 61 zł dzierżawy dla Gminy.
> o wykonaniu zjazdów na wózki dziecięce będziemy pamiętać podczas remontu kładek.
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> dokonamy oględzin rowu przy ul.Leśnej w Milczy . Jeśli będzie taka potrzeba to
wykonamy poprawy jego stanu. We wskazanym przez sołtysa miejscu jest również kłopot z
przepustem odprowadzającym spływającą do rowu wodę. Z wiosną zobaczymy to miejsce i
coś zrobimy w tym temacie.
> ja jestem członkiem Zarządu Powiatu Krośnieńskiego . Nie jestem w Zarządzie PKS.
Zarząd PKS jest jednoosobowy. Dziękuję za wskazany problem odjazdu autobusów w
kierunku do Krosna. Zostanie on przekazany do Zarządu PKS. Proszę radnych, sołtysów o
informacje o niedobrych praktykach stosowanych przez kierowców PKS. Starostwo ma
duże problemy z PKS. Pomyłką było jego przyjęcie. Pomimo tych trudności Starostwo
będzie robić wszystko, żeby utrzymać tę firmę.
> dokonamy przeglądu wskazanego odcinka drogi w Zmysłówce jak będą odpowiednie
warunki pogodowe.
Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik
poinformował, że porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został
zrealizowany w całości.
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 15 zamknął
obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył życzenia dla wszystkich
uczestników sesji i ich rodzin.
Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

