
     P r o t o k ó ł  Nr III / 14 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku 

 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

  

 III sesję otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

Na sesji obecnych było 15 radnych. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Wniosków nie było. 

 

 Porządek obrad przedstawiał sie następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu II 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 zgłoszonej interpelacji i wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na I i II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

 1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2015 – 2020, 

 2/ budżetu Gminy Rymanów na 2015 rok, 

 3/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, 

 4/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2014, 
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 5/ zniesienia formy ochrony przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody, jesionu 

     wyniosłego, rosnącego w m. Rymanów, 

 6/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

     Alkoholowych na 2015 rok, 

 7/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2015 rok, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek 

     gminnych położonych w Rymanowie, Rymanowie Zdroju i Klimkówce, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  

     stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  

       stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem, 

 11/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży  

       przez Gminę Rymanów lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w budynku przy  

       ul. Kasztanowej 1 w Rymanowie Zdroju. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad III sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu II sesji z dnia 9 grudnia 2014 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Przybyła – Ostap złożyła informację ze swej 

działalności w okresie międzysesyjnym. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonej interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację  o sposobie załatwienia 

zgłoszonych interpelacji i wniosków na II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Informacja – załącznik . 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 1 grudnia do 30 

grudnia bieżącego roku wraz z informacją o wykazie postępowań  z zakresu zamówień publicznych  

realizowanych od dnia 24.10.2014 roku do dnia 30 grudnia 2014 roku. 

Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na I i II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Ponadto ponformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od 24 

października do 30 grudnia 2014 roku. 

Informacja – załącznik do protokołu. 
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7. Interpelacje radnych, wnioski i zapytania. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa skierował zapytanie do Burmistrza Gminy dotyczące 

złożonego sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy w sprawach : odbioru odpadów 

komunalnych z nieruchomości po nowym roku 2015, przyznanych nagród Burmistrza dla 

nauczycieli . 

Pod rozwagę poddał połączenie wyborów sołtysów i zarzadów osiedli zarządzonych na dzień 1 

lutego 2015 roku z przeprowadzeniem  konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi np.zapytania w 

sprawie budowy dalszych 14 turbin wiatrowych w naszej Gminie. 

 

Ignacy Śliwka – radny z Rymanowa Zdroju – wnioskuje o ustawienie znaku kierunkowego na 

Rynku w Rymanowie z nazwą miejscowości Rymanów Zdrój – 4 km.   

Wnioskuje o podjęcie działań w celu ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej w centrum 

Rymanowa Zdroju. 

 

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej wnioskuje o posypywanie dróg gminnych na 

podjazdach podczas ich dużego oblodzenia i dowiezienie na wzór ubiegłych lat w określone 

miejsca materiału do ich posypywania. 

 

Grzegorz Wołczański – radny z Rymanowa  wnioskuje o naprawę obsuniętego znaku drogowego 

30 km na ul. Konopnickiej obok muru przy Parku im. Anny i Stanisława Potockich. 

 

Józef Kijowski - radny z Milczy wnioskuje o wystąpienie do zarządcy drogi Milcza – Besko o 

ustawienie znaku ograniczenia tonażu oraz o odśnieżanie dróg i zwalczanie gołoledzi na wszystkich  

drogach gminych w Milczy. 

 

Tadeusz Urbanik – radny z Głębokiego  wnioskuje o wyłączenie z pobierania opłat parkingowych  

parkingu przy  SPG  ZOZ  w Rymanowie. 

 

Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej wnioskuje o podjęcie działań , które pozwolą na 

zabezpieczenie mostu i koryta rzeki  na wysokości Domu Ludowego na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie 

Górnej. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były 

opiniowane przez obradujące w dniach 18 i 19 grudnia 2014 roku Komisje Rady i uzyskały ich 

pozytywne opinie. 

 

 1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2015 – 2020. 

 

Z treścią projektu uchwały i o sposobie opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2015 – 2020 zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 

Powiedziała m.in., że w projekcie tej uchwały ujęte zostały główne źródła dochodów, z 

uwzględnieniem tendencji ich kształtowania w przyszłości. Kwoty subwencji oraz dotacji celowych 

ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok   opracowano na podstawie wstępnych danych 
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Ministra Finansów. W przypadku dochodów własnych , zwłaszcza wpływów ze sprzedaży 

składników majątkowych oraz podatków i opłat lokalnych  przyjęto 3 % wzrost w latach 2015 – 

2016, a w pozostałym okresie pozostawiono na tym samym poziomie. 

 

 Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz 

Gminy Rymanów. 

  

Opinia – załącznik do protokołu. 

 

 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej przedstawił Kazimierz Kielar 

– przewodniczący Komisji. 

W opinii tej czytamy, że po dokonanej analizie projektu uchwały Komisja stwierdza, że jest on 

zgodny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów Gminy Rymanów 

z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2015 rok i wnioskuje o przyjęcie uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów  na lata 2015 – 2020. 

 

 Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2015 – 2020 nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 11 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ uchwała budżetowa Gminy Rymanów  na 2015 rok. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów wprowadzając do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej 

Gminy Rymanów na 2015 rok powiedział, że dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 

50.815.965 zł, natomiast wydatki na kwotę 50.914.820 zł. Planowany deficyt budżetu na 2015 rok 

wynosi 98.855 zł i pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych  ( środki z realizowanego 

projektu Erazmus+). 

W trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i 

planowanych do złożenia wniosków. 

Poinformował, że przedłożony w dniu 14 listopada 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie projekt uchwały budzetowej na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez 

Skład Orzekający . 

Opinia – załącznik do protokołu. 

 

 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej przedstawił Kazimierz Kielar 

– przewodniczący Komisji. 

W opinii tej czytamy, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej na odbytych posiedzeniach w dniu 18 i 

19 grudnia 2014 roku pozytywnie go zaopiniowały. Wydatki bieżące stanowić będą 78 % 

planowanych wydatków ogółem , a wydatki majątkowe stanowić będą 22% wydatków ogółem. 

W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wynika, że planowane wydatki nie w 

pełni zabezpieczają przewidziane przez dystrybutorów podwyżki cen energii i gazu, dlatego dążyć 

należy do szukania oszczędnego wykorzystania tych mediów. 

Burmistrz Gminy w przedłożonym projekcie budżetu informuje, że na planowane wydatki będą 

pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków oraz, że po 

przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie kosztorysów 
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wydatków oraz dofinansowanie mogą ulec zmniejszeniu.  

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, że przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt 

budżetu Gminy Rymanów na 2015 rok pozwala na zapewnienie kontynuacji zadań własnych gminy 

w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta i gminy, które określone zostały w 

ustawie o samorządzie gminnym i wnioskuje do Rady o uchwalenie budżetu Gminy Rymanów na 

2015 rok. 

Opinia Komisji – załącznik do protokołu. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały budżetowej zabrał głos radny Andrzej Biel , który wystąpił z 

wnioskiem o zwiększenie dotacji celowej na cele publiczne z zakresu sportu do kwoty 250.000 zł. 

Dz.926, Rozdział 92605. Będzie to wzrost o 30. 000 zł. Uzasadnienie – proponowana kwota 

220.000 zł jest małą kwotą z uwagi , że na terenie Gminy powstają nowe kluby sportowe. Jako 

propozycję zwiększenia tych środków zaproponował zmniejszenie  wydatków majątkowych na 

zakup działek. 

 

 Burmistrz Gminy złożył radnemu propozycję , aby takiej zamiany dokonać na najbliższej 

sesji, wprowadzając stosowną zmianę w  uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

 Wnioskodawca pomimo wyjaśnień , że zgłoszony wniosek spowoduje zachwianie 

wskażników w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2015 – 

2020  i RIO, która może stwierdzić  nieważność uchwalonego budżetu podtrzymał swój wniosek i 

zwrócił się do Przewodniczącej Rady Miejskiej o jego przegłosowanie. 

 

 Burmistrz Gminy ponownie  zapewnił, że wniosek będzie uwzględniony z proponowaną 

zmianą  na najbliższej sesji Rady Miejskiej. 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pitrus wystąpił z wnioskiem o uchwalenie 

budżetu Gminy Rymanów na 2015 rok w otrzymanej wersji, a zmianę wprowadzić kolejną uchwałą 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

 Wnioskodawca nie wycofał się ze swojego wniosku formalnego i zaproponował kolejną 

zmianę  o zmniejszenie dotacji dla ZGK do zakupu wody o  kwotę 30.000 zł. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej ogłosiła 5 minutową przerwę w obradach sesji.  

 

Po wznowieniu obrad sesji. 

 

 Burmistrz Gminy po konsultacji ze skarbnikiem Gminy i radcą prawnym  zaproponował   

poszerzenie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2015 rok wskazując jej rozpatrzenie w punkcie 

8 jako podpunkt 12. Projekt w/w uchwały przewiduje zwiększenie dotacji na cele publiczne z 

zakresu sportu o kwotę 30.000 złotych. 

 

W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmian  w porządku obrad III sesji 

został przyjęty przy 15 głosach za. 

 

 Więcej głosów w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały budżetowej Gminy 

Rymanów na 2015 rok nie było. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poddała pod głosowanie projekt uchwały 
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budżetowej na 2015 rok. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 12/ 14. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 1050 . 

 

Salę obrad po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej Rady opuścił radny Tomasz Rajnik. 

Stan – 14 radnych. 

 

 3/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w WFOŚ i GW w Rzeszowie na 

zadanie ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II Etap '' do 

właściwości rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań 

finansowych. Takie pożyczki są pożyczkami korzystnymi  dla gminy z uwagi na niskie 

oprocentoiwanie. Na zabezpieczenie spłaty pożyczki proponuje się wystawienie weksla in blanco 

wraz z deklaracją wekslową do wysokości zadłużenia z tytułu pożyczki wraz z odsetkami. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 13 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2014. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze 

uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, określając 

jednocześnie ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym 

roku budżetowym. W wykazie ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie 

zamówienia publicznego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na 

wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu 

terytorialnego. Ostateczny termin dokonania zapłaty wydatków upływa 30 czerwca roku 

następnego. 

 

 Dyskusji i zapytan nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 14 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 5/ zniesienia formy ochrony przyrody, drzewa uznanego za pomnik przyrody, jesionu 

wyniosłego, rosnącego w m. Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zniesienie formy ochrony przyrody, w tym pomnika przyrody, następuje między 

innymi w razie utraty wartości przyrodnczych, ze względu na które został powołany lub ze względu 

na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. Zniesienie formy ochrony przyrody dokonuje rada 

gminy w drodze uchwały. Jest to jesion rosnący na działce Nr ewid 4095/5 na terenie Nadleśnictwa 

Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 wstrzymujący. 

 

Podjeto Uchwałę Nr III / 15 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na radę gminy obowiązek uchwalania 

corocznie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

 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 III / 16 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2015 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na radę gminy obowiązek 

uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdzialania Narkomanii. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr III / 17 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek 

gminnych położonych w Rymanowie, Rymanowie Zdroju, i Klimkówce. 



      -  8  - 

 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z wnioskami o przedłużenie umów dzierżaw. 

Rymanów – działalność gospodarcza – plac targowy , Rymanów Zdrój – miejsca garażowe, 

Klimkówka – działka rolna . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 18 / 14. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do sprzedaży  w drodze przetargu zostanie wykazana działka nr 1945/3 o pow. 0,18 

ha położona w Łazach. 

 

 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 III / 19 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : do sprzedaży w drodze przetargu zostanie wykazana działka  nr 1632/19 o pow. 0,10 

ha położona w Głębokiem. 

 

 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 III / 20 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy 

sprzedaży przez Gminę Rymanów lokalu mieszkalnego nr 45 położonego w budynku przy ul. 

Kasztanowej 1 w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : Państwo Jacek i Barbara Frącek  zwrócili się z wnioskiem do Rady Miejskiej w 

Rymanowie o podjęcie uchwały zawierającej zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w 

Rymanowie Zdroju przy ul. Kasztanowej 1 nr lokalu 45 i odstąpienia od żadania zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej na zakup ww lokalu. 

Jako uzasadnienie wskazują, że środki finansowe otrzymane ze sprzedaży mieszkania przeznaczą 

na zakup lokalu mieszkalnego w Krakowie, który obecnie wynajmują, a które właściciel lokalu 

zamierza sprzedać w związku z ciężką chorobą córki. 

Burmistrz Gminy może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty za zgodą Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

W przedstawionym przypadku Państwo Jacek i Barbara Frącek zamierzają  zbyć lokal mieszkalny 

w Rymanowie Zdroju ul. Kasztanowa 1/45 a środki uzyskane ze sprzedazy przeznaczyć na zakup 

lokalu mieszkalnego w Krakowie ul. Na Kazłowce oraz na spłatę zobowiązania wobec Gminy 

Rymanów . Obecnie Państwo Frącek mieszkają w Krakowie, gdzie mają prace, dzieci uczęszczają 

do szkół, natomiast Pani Frącek – chora korzysta z pomocy specjalistów dzięki którym jej stan 

zdrowia się nie pogarsza. 

Mając powyższe fakty na uwadze zasadnym jest skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 68 

ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami i wyrażenie zgody przez Radę Miejską w 

Rymanowie na odstąpienie żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w sesji bierze udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 13 radnych , 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 21 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2015 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustałiła, że w sesji bierze udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr III / 22 / 14.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje  - wnioski i zapytania. 

 

 Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi  : 

 

> na odbiór odpadów komunalnych w 2015 roku w dniu 30 grudnia została zawarta umowa z 

REMONDIS KROeko Sp. z o.o w Krośnie na kwotę 294.840 zł. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie taką usługę świadczy podmiotom gospodarczym w 

Gminie i prowadzi też rozmowy z wybraną firmą odnośnie częsciowej współpracy z nimi przy 

odbiorze śmieci w Gminie Rymanów. 

> 51 nauczycieli otrzymało nagrody w oparciu o wnioski dyrektorów szkół zaakceptowane przez 

Rady Pedagogiczne. 

> przeprowadzenie różnego rodzaju konsultacji, zapytań z mieszkańcami przy zarządzonych 

wyborach sołtysów i zarządów osiedli w dniu 1 lutego 2015 roku jest  nie możliwe, 
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> odnośnie znaku kierunkowego na Rynku w Rymanowie z nazwą miejscowości Rymanów Zdrój – 

4 km i ograniczenia szybkości w centrum Rymanowa Zdroju udzielę radnemu pisemnej 

odpowiedzi, 

> ZGK dowiezie materiał do posypywania dróg gminnych, 

> obsunięty znak drogowy na ul. Konopnickiej zostanie podniesiony jeszcze dzisiaj, 

> w sprawie ograniczenia tonażu na drodze Milcza – Besko udzielę radnemu pisemnej odpowiedzi 

po konsultacji z wójtem Gminy Besko, 

> zaprzestanie pobierania opłaty parkingowej przy SPG ZOZ nie jest problemem. Problem jest w 

jaki sposób zapewnić jego funkcjonowanie aby służył on tylko tym , którzy przyjadą na badania    i 

porady lekarskie. Będziemy wspólnie pracować nad znalezieniem sposobu rozwiązania tego 

problemu. 

> zabezpieczenie mostu i  koryta rzeki na wysokości Domu Ludowego na ul. Nadbrzeżnej w 

Posadzie Górnej nie jest nowym tematem . Rozważamy sposoby naprawcze tej sytuacji. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że w każdy poniedziałek  od dnia 12 

stycznia 2015 roku w godzinach od 13 do 16-tej będzie pełniła swoje dyżury w Biurze Rady 

Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42 w pokoju Nr 15. 

Poinformowala radnych od kogo otrzymali życzenia Świateczne i Noworoczne. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, ze porządek obrad III sesji został 

zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 35  zamknęła 

obrady III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2015 złożyła wszystkim uczestnikom sesji 

najserdeczniejsze życzenia . 

Pan Burmistrz Gminy Rymanów złożył również życzenia noworoczne dla wszystkich uczestników 

sesji , ich rodzin i mieszkańcom Gminy Rymanów. 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


