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PROTOKÓŁ Nr LXI/18 

z LXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

odbytej w dniu 12 października 2018 roku 

 

miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

LXI sesję o godz. 11:00 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych tj. wystarczająca 

ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny radny: Jan Wacławski. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

 Radni: 

 Biel Andrzej, 

 Chentosz Michał, 

 Chudziński Kamil, 

 Guzylak Krzysztof, 

 Kielar Kazimierz, 

 Kijowski Józef, 

 Oberc Józef, 

 Pitrus Andrzej, 

 Przybyła-Ostap Krystyna, 

 Rajnik Tomasz, 

 Szybka Adam, 

 Śliwka Ignacy, 

 Urbanik Tadeusz, 

 Wołczański Grzegorz. 

 

1. Burmistrz Gminy Rymanów - Pan Wojciech Farbaniec. 

2. Zastępca Burmistrza Gminy - Pan Jan Materniak. 

3. Sekretarz Gminy  - Pan Marek Penar. 

4. Skarbnik Gminy  - Pani Bernarda Łożańska. 

5. Radca Prawny    -  Pani Bożena Zajdel. 

6. Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego – Pan Jan Pelczar. 

7. Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego – Pan Piwowar Daniel. 

8. Ksiądz Józef Niezgoda – Proboszcz parafii w Milczy. 

9. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rymanowie – Pani Anna Kwiatkowska. 

10. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie – Komisarz Witold Podlaszczak. 

11. Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP – Pan Jan Kilar. 

12. Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Rymanów. 
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13. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

14. Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny: Jan Wacławski. 

 

Ad. 3 porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad LX sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie  

w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LX sesji Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów w roku szkolnym 

2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego oraz matur.  

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów w 

sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników 

samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2017 rok.  

10. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie na zakończenie pracy 

radnych w dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 2014 – 

2018.  

11. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów.  

12. Interpelacje radnych. 

13. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

14. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 

1) w sprawie Statutu Gminy Rymanów, 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

3) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami, 

4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów,  

5) w sprawie uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Rymanów, 

6) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
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komunalne, 

7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór 

i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”, 

8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od 

posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno. 

15. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

16. Zamknięcie sesji. 

 

Zmian w porządku obrad nie było. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad. W głosowaniu udział 

wzięło 14 radnych, 13 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad, 1 radny głosował 

przeciwko.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z LX sesji odbytej w dniu 28 września 

2018 roku, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów oraz przed rozpoczęciem LXI sesji, wobec 

czego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w wyniku głosowania protokół LIX z sesji Rady 

Miejskiej został przyjęty przy 14 głosach za – tj.: jednogłośnie.  

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Krystyna Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 28 września do 

12 października 2018 roku.  

(sprawozdanie – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych 

wniosków – zapytań z LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o sposobie 

załatwienia wniosków i zapytań zgłoszonych na sesji LX Rady Miejskiej w Rymanowie oraz 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2018 r.  

Przedstawił także sprawozdanie ze swojej działalności oraz wykaz postępowań z zakresu 
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zamówień publicznych za okres od 28 września do 12 października 2018 roku. 

(przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad. 7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LX sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie 

 

Radni otrzymali w formie pisemnej informację z wykonania uchwał oraz o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy za okres od 28 września do 12 października 2018 roku. 

Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów w 

materiałach z LXI sesji. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

  

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów w 

roku szkolnym 2017/2018, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego 

oraz matur. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych na 

terenie Gminy Rymanów w roku szkolnym 2017/2018 oraz o wynikach sprawdzianów 

egzaminu gimnazjalnego oraz matur.  

 

Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy 

Rymanów w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników 

samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2017 rok.  

 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów oświadczeń majątkowych przewodniczący 

rady winien przeanalizować złożone przez radnych oświadczenia majątkowe i przesłać je do 

urzędu skarbowego celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach. Naczelnik 

Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie złożonych według stanu na 

dzień 31 grudnia 2017 roku. Radni o wynikach dokonanej analizy zostali poinformowani.  

W wyniku analizy przedmiotowych oświadczeń majątkowych – nieprawidłowości nie 

stwierdzono.  

Załącznikiem do protokołu jest również informacja przedstawiona przez Sekretarza 

Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych Burmistrzowi 

Gminy przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Łącznie 

oświadczenia za 2017 rok złożyły 24 osoby.  

 

Pytań do przedstawionej informacji nie było.  

(przedstawione informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu). 
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Ad. 10. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie na zakończenie 

pracy radnych w dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 

2014 – 2018.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VII 

kadencji odbyła się 1 grudnia 2014 roku. Podczas tej sesji wszyscy nowo wybrani radni 

złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady oraz 2 

Wiceprzewodniczących. Podczas II sesji w dniu 9 grudnia 2014 roku zostały powołane 4 stałe 

Komisje Rady oraz dokonano wyboru przewodniczących Komisji. Tak ukonstytuowana Rada 

prowadziła swoją działalność przez okres 4 letniej kadencji kierując się przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym oraz obowiązującym Statutem Gminy Rymanów. W okresie 

dobiegającej końca kadencji Rada odbyła 60 sesji, podczas których podjęła 577 uchwał. Stałe 

branżowe Komisje Rady odbyły 82 posiedzenia.  

(wystąpienie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 11. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów.  

  

Cyt.: „Kończy się kadencja samorządowa 2010 – 2014, stąd należy ją – przynajmniej w 

sposób skrótowy podsumować.  Mijająca kadencja to czas realizacji wielu zaplanowanych 

zadań – to dobre 4 lata współpracy ponad podziałami dla naszej „małej ojczyzny”. Jeżeli 

chodzi o inwestycje zrealizowane w tej kadencji to wymienić należy przede wszystkim – 

termomodernizację 13 obiektów użyteczności publicznej – szkół, przedszkoli, domów 

ludowych, remiz i szatni sportowej. Wykonaliśmy adaptację poddasza szkoły w Rymanowie na 

potrzeby szkoły muzycznej. Rozbudowaliśmy internat dla uczniów LO – uczniów spoza terenu 

naszej gminy. I wyremontowaliśmy strzelnicę sportową. Rozbudowaliśmy naszą oczyszczalnię 

ścieków. Znaczące środki z budżetu gminy wydatkowane zostały na oświetlenie uliczne oraz 

drogi. Ogółem wybudowaliśmy 550 nowych lamp oświetlenia ulicznego oświetlając tym 

samym 25 km dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Nowe nawierzchnie 

asfaltowe położone zostały na 120 odcinkach dróg i placów gminnych. Wybudowaliśmy 5 

nowych mostów. Udzieliliśmy też pomocy finansowej dla województwa i powiatów na budowę 

dróg i chodników znajdujących się na terenie naszej gminy oraz sąsiedniej gminy Zarszyn. Ta 

pomoc to prawie 3 mln złotych. Dzięki temu ułożono nową nawierzchnię asfaltową na DW-

887 w Bziance, Milczy, Wróbliku Szlacheckim, Rymanowie i Króliku Polskim. …”.  

Burmistrz podziękował za współpracę najbliższym współpracownikom, dyrektorom 

szkół i placówek oświatowych za dobre nimi zarządzanie, służbom mundurowym, 

szczególnie druhom strażakom i policjantom. Dziękował Paniom z KGW, członkom 

stowarzyszeń kultywujących tradycję i obrzędowość naszej „Małej Ojczyzny”. W sposób 

szczególny dziękował Staroście Krośnieńskiemu Janowi Juszczakowi i Zarządowi Powiatu 

oraz „naszym” radnym powiatowym – Janowi Pelczarowi, Danielowi Piwowarowi oraz 

Bogusławowi Zaforemskiemu za ważne inwestycje drogowe zrealizowane na terenie naszej 

gminy.  

Na zakończenie Burmistrz powiedział: Cyt.: „… Ten czas pracy samorządowej był dla 
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mnie osobiście czasem szczególnym. Jestem dumny, że było mi dane razem z radnymi, moimi 

współpracownikami oraz mieszkańcami tej jakże pięknej Uzdrowiskowej Gminy Rymanów 

móc wpisywać się w jej historię i rozwój”. 

(wystąpienie stanowi załącznik do protokołu). 

 

Ad. 12. Interpelacje radnych  

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

  

Ad. 13. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli  

i sołtysów.  

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Józef Kijowski - radny z Milczy: 

 Wniosek o wycinkę zakrzaczeń drogi powiatowej Milcza ul. Kolejowa.  

 Wniosek o naprawę drogi gminnej do pól oraz przepustu na tej drodze w Milczy ul. 

Szkolna droga boczna za przepompownią.   

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki:  

 Wniosek o reakcję w sprawie zakłócania spoczynku nocnego w Klimkówce ul. 

Słoneczna. 

 Wniosek w sprawie słabego zasięgu telefonii komórkowej w Klimkówce.  

 

Jan Zalisz - sołtys z Wisłoczka: 

 Wniosek o zamontowanie barier energochłonnych na drodze powiatowej w Wisłoczku 

na wysokości posesji nr 20. 

 Podziękowanie dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz radnych powiatowych 

obecnych na sesji za nową nawierzchnię drogi powiatowej Rudawka Rymanowska - 

Puławy. 

 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi pod koniec obrad udzielił Burmistrz Gminy lub 

wyznaczeni pracownicy 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) w sprawie Statutu Gminy Rymanów, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Statut Gminy Rymanów został uchwalony Uchwałą Nr VI/58/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie 
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uchwalenia Statutu Gminy Rymanów (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2003 r. z późn. zm.). 

Od czasu uchwalenia wyżej wymienionego Statutu nastąpiła zmiana przepisów rangi ustawowej, co 

wywołało konieczność dostosowania Statutu do nowych regulacji prawnych. W powyższym stanie 

faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/578/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Dokonano następujących zmian w planach dochodów: 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plany z tytułu 

sprzedaży samochodu z Podhalańskiej OSP Rymanów-Posada Dolna. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan na nagrody od Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty w kwocie 5.979,75 zł w szkole w Posadzie Górnej i Rymanowie. Wprowadza się plan ze 

sprzedaży samochodu do przewozu uczniów kwota 27.000,00 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 67.979,75 zł. 

Dokonano następujących zmian w planach wydatków: 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki na wykonanie sieci wodociągowej do basenu 

o kwotę 160.000,00 zł oraz na wpłaty do izby rolniczej kwotę 1.631,00 zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna zgodnie z pismem dyrektora ZEAS-u zwiększa się wydatki na 

wynagrodzenia o kwotę 10.029,00 zł. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustala się dotacje celową dla 

Podhalańskiej Ochotniczej Straży Rymanów- Posada Dolna w kwocie 65.000,00 zł na zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz 014. 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki na odsetkach od kredytów i pożyczek o 

kwotę 365.000,00 zł. 

W dziele 801 Oświata i wychowanie wprowadza się wydatki na wypłatę nagród 5.979,75 zł, zmniejsza 

środki zgodnie z pismem dyrektora o kwotę 10.029,00 zł oraz zwiększa się dotacje celową dla Gminy 

Haczów o kwotę 2.688,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola 

niepublicznego w Gminie Haczów) i dla Gminy Miasto Krosno o kwotę 993,00 zł (dla dzieci z terenu 

Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Gminie Miasto Krosno). 

W działach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przesuwa się środki na wypłatę pomocy materialnej 

dla uczniów z ZEAS-u do GOPS kwota 45.563,00 zł. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na gospodarkę 

odpadami o kwotę 196.688,00 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 67.979,75 zł. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/579/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 603, ze zm.) Burmistrz Gminy Rymanów sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem 

dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Powyższy 

nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. 

W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, 

klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, Burmistrz prowadzi czynności 

nadzorcze także poza planem nadzoru. 

W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy albo dzienny opiekun 

nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W celu zbadania, czy i w jakim 

zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności 

sprawdzające. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz 

Gminy Rymanów wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z dziennym 

opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 1 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/580/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie, 

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów,  

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 
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Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku (t. j. Dz. U. z 2018r.,poz. 603, ze zm.) o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku utworzonym przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz opłaty dodatkowej za pobyt dziecka przekraczający 10 godzin dziennie oraz 

maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada gminy w drodze uchwały. Wprowadza się 

stałą opłatę za pobyt dziecka w Żłobku biorąc pod uwagę związek miedzy opłatą a otrzymywaną 

usługą. Wysokość opłaty odpowiada, więc rodzajowi i zakresowi świadczenia. Zaproponowana stawka 

stała została ustalona w efekcie analizy sytuacji żłobka, liczby dzieci, godzin otwarcia, czasu pobytu 

oraz kosztów funkcjonowania. Mając na względzie zapisy Uchwały Nr LVIII/543/2018 Rady Miejskiej 

w Rymanowie z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: Dlaczego opłata za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin to 50 zł. 

o Odpowiedział Burmistrz Gminy informując, że kwota ma być tak duża aby 

mobilizowała rodziców do odebrania dziecka ze Żłobka.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/581/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5) w sprawie uchwalenie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie art. 19 ust 3 - 6 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t.j. z 2018 r. Nr 1152 ze zm.), rada gminy na podstawie 

przedłożonych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych 

przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne – przygotowała projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów, oraz przekazała go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa 

wodociągowo- kanalizacyjne.  

Po zasięgnięciu opinii organu regulacyjnego przedkłada się projekt uchwały j.w. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 
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Podjęto Uchwałę Nr LXI/582/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Przejęcie obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych 

(podmioty gospodarcze), zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów ma na celu uszczelnienie 

systemu gospodarowania odpadami oraz wyeliminowanie procederu oddawania odpadów tego typu 

wraz z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych (od osób fizycznych). 

Jednocześnie pozwoli na zwiększenie kontroli ze strony Gminy nad ilością odpadów oraz ich 

segregacją, co będzie miało wpływ na poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów, które Gmina 

musi osiągnąć w poszczególnych latach. 

Dodatkowo projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 28 sierpnia 2018 roku przewiduje w art. 6c obowiązek przejęcia przez 

gminy gospodarowania odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych. (Planowane wejście 

w życie przepisów ustawy – 1 stycznia 2019 r.) 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Tadeusz Urbanik – radny z Głębokiego: 

 Wniosek o zwrócenie uwagi, że na PSZOK-u odpady, zwłaszcza plastikowe butelki, 

wyrzucane są niezgniecione – co zwiększa znacznie gabaryty odpadów.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/583/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór 

i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z Art. 6d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 

2018 poz. 1454) wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany zorganizować przetarg na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo 
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przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

Realizując niniejszy zapis ustawy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację 

zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/584/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od 

posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. opłata od posiadania psów nie jest 

opłatą obligatoryjną - Wprowadzenie takiej opłaty stanowi jedynie możliwość, która pozostaje 

w dyspozycji właściwej Rady Gminy. 

Uchwałą Nr XI/83/07 z dnia 15 października 2007 r. Rada Miejska w Rymanowie wprowadziła na 

terenie Gminy Rymanów opłatę od posiadania psów ( 40,00 zł), określiła wysokość stawki opłaty od 

posiadania psów, w tym również określiła zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od 

posiadania psów. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż systematycznie zmniejszają się wpływy z tytułu opłaty od 

posiadania psów. Dochody z tego tytułu zmniejszą się o ok. 1000 zł. 

Wobec powyższego, zasadnym jest zniesienie w/w opłaty, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/585/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 
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Uzasadnienie: 

Właściciel działek nr 708/17 i 708/18 przylegających do działki gminnej nr 708/36 o pow. 0,0100 ha, 

położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno, wystąpił z wnioskiem o zakup ww. działki. Na ww. działce 

gminnej znajduję się ogrodzenie wybudowane przez wnioskodawcę. W związku z powyższym 

przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

W związku z brakiem możliwości jej samodzielnego zagospodarowania ze względu na kształt 

i wielkość działki, sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej zgodnie z obowiązującym przepisem art. 37 ust 

2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2018.121 

z późn. zm./. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było: 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LXI/586/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

ad.15 porządku - Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania: 

 

Józef Kijowski - radny z Milczy: 

 Wniosek o wycinkę zakrzaczeń drogi powiatowej Milcza ul. Kolejowa.  

o Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. 

 Wniosek o naprawę drogi gminnej do pól oraz przepustu na tej drodze w Milczy ul. 

Szkolna droga boczna za przepompownią.  

o Po rozpoznaniu wniosek zostanie zrealizowany. 

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki:  

 Wniosek o reakcję w sprawie zakłócania spoczynku nocnego w Klimkówce ul. 

Słoneczna. 

o Wniosek zostanie przekazany Komisariatowi Policji w Rymanowie. 

 Wniosek w sprawie słabego zasięgu telefonii komórkowej w Klimkówce.  

o Wniosek zostanie przekazany do operatora.  

 

Jan Zalisz - sołtys z Wisłoczka: 

 Wniosek o zamontowanie barier energochłonnych na drodze powiatowej w Wisłoczku 

na wysokości posesji nr 20. 
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o Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. 

 Podziękowanie dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego oraz radnych powiatowych 

obecnych na sesji za nową nawierzchnię drogi powiatowej Rudawka Rymanowska - 

Puławy. 

 

ad.16 porządku - Zamknięcie sesji. 

 

Na zakończenie sesji o głos poprosili: 

 Z-ca Burmistrza Jan Materniak, który poinformował zebranych, że przechodzi w stan 

spoczynku jako pracownik samorządowy. Podziękował wszystkim osobom, z którymi 

miał okazję współpracować przez 8 lat jako Z-ca Burmistrza. 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec podziękował Przewodniczącej Rady oraz wszyst-

kim radnym za współpracę. Podziękował również swojemu Z-cy J. Materniakowi za 

bardzo dobrą współpracę. 

 Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Pitrus i Józef Kijowski – w imieniu pozostałych 

radnych podziękowali Przewodniczącej Rady za współpracę. 

 Dh Jan Kilar – Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP RP – podzięko-

wał Radnym i Burmistrzowi za wspieranie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Ryma-

nów oraz przedstawił sprawozdanie z ilości działań jednostek OSP w kadencji Rady 

2014-2018. 

 Daniel Piwowar – Radny Powiatu Krośnieńskiego – podziękował radnym za współpracę 

oraz za udzieloną pomoc finansową Powiatowi Krośnieńskiemu w realizowanych inwe-

stycjach na terenie Gminy Rymanów. 

 Jan Pelczar – Radny Powiatu Krośnieńskiego – podziękował wszystkim za współpracę. 

W mijającej kadencji zwrócił uwagę na bardzo dobrą współpracę Burmistrza Gminy 

Rymanów z wszystkimi szczeblami samorządowymi, a także z parlamentarzystami 

w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje. Zaapelował do zebranych o udział 

w najbliższych wyborach samorządowych. 

 

O godzinie 13:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady LXI sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował:  

( G. Sołtysik) 

Krystyna Przybyła-Ostap  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Podpisy znajdują się w wersji papierowej protokołu 


