
 

 

Uchwała Nr XXVII/270/09 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 marca 2009 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia oświadczenia  dotyczącego  Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 
 
 

Na   podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  § 24 ust. 1 i § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu 

Gminy Rymanów stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/58/03 Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów (Dz. 

Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 65, poz. 1288.) 

 

 

Rada Miejska w Rymanowie 

u c h w a l a ,   c o   n a s t ę p u j e : 
 

§1 

 

Przyjmuje się oświadczenie zawierające stanowisko dotyczące Uzdrowiska 

Rymanów Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr XXVII/270/09 

                                                                                          Rady Miejskiej w Rymanowie 

                                                                           z dnia 30 marca 2009r. 

 

 

 

 

Oświadczenie Rady Miejskiej 

w Rymanowie 

 

 

 

 

 Rada Miejska w Rymanowie podczas Sesji Nadzwyczajnej w dniu 30 marca 

2009 r. wyraża zaniepokojenie niewykorzystanymi i niszczejącymi od wielu lat 

obiektami sanatoryjnymi w Uzdrowisku Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju. 

Zdaniem Radnych zbędne  nieruchomości winny być zagospodarowane lub w 

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

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

obiektów wykorzystywanych do działalności leczniczej. 

 Niezrozumiałe wydaje się postępowanie polegające na udzielaniu przez 

Ministerstwo Skarbu pomocy finansowej uzdrowiskom, przewidywanym w 

pierwszej kolejności do prywatyzacji, a brak zainteresowania Uzdrowiskiem, które 

jest strategiczne z punktu widzenia zabezpieczenia unikatowych świadczeń 

leczniczych w zakresie chorób kardiologicznych i nadciśnieniowych, górnych i 

dolnych dróg oddechowych, nerek i dróg moczowych oraz rehabilitacji. 

 Dla prawidłowego funkcjonowania we współczesnych realiach zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego potrzebują doinwestowania oraz podejmowania 

trafnych i niezwłocznych decyzji. 

 Uzdrowisko Rymanów Zdrój jest największym zakładem pracy w naszej 

Gminie, miejscem szczególnym dla kuracjuszy i turystów z racji walorów 

przyrodniczych i leczniczych, stąd troska Radnych o jego stan obecny i przyszłość.  

 



 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. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

2. Wojewoda Podkarpacki, 

3. Marszałek Województwa Podkarpackiego, 

4. Zarząd Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju. 


