
 
       P r o t o k ó ł  Nr XLV / 13 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   31 października 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka 
   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XLV sesję otworzył o godzinie 9 1o i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli :  
 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
− Jerzy Kandefer   - Radca Prawny. 
− Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
− Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 
− 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 obecnych było 15 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się  z zapytaniem czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 10 i 
zaproponował rozpatrzenie i uchwalenie 2 projektów uchwał : 
 

− w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy odpłatnego 
ustanowienia służebności drogowej i przesyłu, 

 
− w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie 

służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną 
w Milczy. 

 
Innych wniosków nie było. 
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W wyniku głosowania / oddzielnie każdego projektu uchwały / wniosek Burmistrza Gminy 
o dokonanie zmian w porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie / za 15 radnych /. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV 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 XLIII sesji Rady wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 
okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok szkolny 

2012 / 2013, 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. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie : 
 
 1/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami  
 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
 publicznego na 2014 rok, 
 2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania 
 publicznego, 
 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów . 
 4/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na  
 zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy  
 Rymanów, 
 5/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 6/ zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.,, Odbiór, transport i 
 zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów'', 
 7/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 
 zadania publicznego, 
 8/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, 
 9/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  
 na 2014 rok, 
 10/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku 
 rolnego w 2014 roku, 
 11/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru 
 w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów opłaty od posiadania psów 
 i innych opłat lokalnych, 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Klimkówce, 
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 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 
 zastosowaniu bonifikaty, 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
 Rymanów działek nr 570/4, 577/4 i 578/3 położonych we Wróbliku Szlacheckim, 
 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy odpłatnego  
 ustanowienia służebności drogowej i przesyłu, 
 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności  
 przejazdu przez działkę stanowiąca własność Gminy Rymanów położoną w Milczy. 
 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
12. Wnioski i zapytania. 
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
14. Zamknięcie sesji. 

 
 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XLV sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLIII / 13 sesji z dnia 30 
sierpnia 2013 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLIV / 13 sesji nadzwyczajnej 
z dnia 21 października 2013 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 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 30 sierpnia do 24 października 
2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 
wniosków z XLIII sesji Rady wraz z informacją z działalności Burmistrza 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków z XLIII sesji 
przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za 
okres od 31 sierpnia 2013 roku do 31 października 2013 roku wraz z informacją z 
postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  od 28.08.2013 roku do 



25.10.2013 roku. 
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Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLIII i XLIV sesji Rady 
Miejskiej. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwal 
podjętych na XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych 
zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 30 sierpnia 2013 roku do 30 października 
2013 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych. 
 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgłosił interpelację w sprawie budowy 
chodnika na ul. Kasztanowej wzdłuż drogi DK 28 i przejścia dla pieszych oraz skrętu 
w lewo do centrum wsi Klimkówka. 

 
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok 

szkolny 2012/2013 , w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego 
oraz matur. 

 
 Informacje przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja – załącznik do protokołu. 
 
W roku szkolnym 2012/2013 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w pełni 
zabezpieczała potrzeby mieszkańców Gminy Rymanów. 
W omawianym okresie wykonywano działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej, w 
tym remonty w obiektach szkół przekazanych do prowadzenia oraz użyczonych w 
nieodpłatne użytkowanie.  
W szkołach prowadzonych przez samorząd gminny również realizowano zadania związane 
z poprawą bazy lokalowej. Oddano do użytku kompleks boisk sportowych ,, Orlik 2012 '' w 
Klimkówce oraz salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Publicznych w Króliku Polskim. 
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach samorządowych spowodował, 
że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. 
Prowadzoną politykę kadrową w szkołach można uznać za dobrą. Przy  nauczycielach z 
dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia dobrą jakość pracy. 
 
 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2012/2013 wykazuje, że najlepsze wyniki ,tj. wyższe od średnich wyników w 
powiecie, województwie i OKE uzyskało 5  szkół podstawowych a średni wynik 
sprawdzianu w szkołach prowadzonych i dotowanych przez gminę jest wyższy od średnich 
wyników w powiecie, województwie i OKE. 
 
 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także 
ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego 



do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego predyspozycji 
      -  5  - 
 
indywidualnych takich jak zdolności i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. Na wyniki 
nauczania mają wpływ także uwarunkowania społeczne wynikające z kapitału kulturowego 
i społecznego, wpływ grupy rówieśniczej, a także uwarunkowania szkolne takie jak 
kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. 
 
 Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013 wynika, że 
najlepsze wyniki tj. zdecydowanie wyższe od średnich wyników w powiecie i 
województwie uzyskało Gimnazjum w Rymanowie, natomiast średni wynik w Gminie 
Rymanów z 6 na 7 przedmiotów był wyższy niż w Powiecie Krośnieńskim. 
 
 W kolejnym już roku szkolnym maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w 
Rymanowie uzyskali bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Średnie wyniki 
tegorocznych egzaminów maturalnych z większości przedmiotów są zdecydowanie lepsze 
niż średnie w powiecie i województwie; podobnie jest ze współczynnikiem zdawalności. 
 Dla najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów  
ustanowiono Nagrodę Burmistrza Gminy Rymanów ,, Młode Orły ''. W lipcu br. 50 
najlepszych uczniów zostało uhonorowanych przez Kapitułę Konkursu i Burmistrza 
Nagrodami. Sukcesy tych uczniów są owocem ich zdolności i pracy, a także dużego wkładu 
pracy nauczycieli oraz rodziców. 
 
 Dyskusji i zapytań nad przedstawioną informacją Burmistrza Gminy nie było. 
 
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok szkolny 
2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz matur Rada  
przyjęła do wiadomości. 
 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy 
Rymanów w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i 
pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń 
majątkowych. 

 
 
 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 31.12.2012 roku . 
Radni o wynikach dokonanej analizy zostali poinformowani . 
W dniu 16 października bieżącego roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie 
przekazał informację w zakresie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza 
Gminy Rymanów i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie, przekazanych przez 
Wojewodę Podkarpackiego. 
W wyniku analizy przedmiotowych oświadczeń majątkowych – nieprawidłowości nie 
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Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dokonanej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu. 
 
Załącznikiem do protokołu jest również informacja przedstawiona przez Sekretarza Gminy 
z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych Burmistrzowi Gminy 
przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Łącznie 
oświadczenia za 2012 rok złożyły 24 osoby. 
 
Informacja Burmistrza Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok 
pracowników samorządowych stanowi załącznik do protokołu. 
 
          10.  Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
Przed przystąpieniem do rozpatrywania projektów uchwał Przewodniczący Rady 
poinformował, że były one rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Rady i uzyskały 
pozytywne opinie. 
 
 1/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Rymanów poprzez 
możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie 
skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy 
wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 
Określa cele , zasady oraz formy współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 
pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe 
zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 443 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację 
zadania publicznego. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie 
zwrócił się z prośbą do Starosty Krośnieńskiego o skierowanie na drogę służbową do 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego wniosku dotyczącego udzielenia 
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Na odbytym Konwencie Wójtów I Burmistrzów ustalono wstępnie, że każda gmina Powiatu 
Krośnieńskiego przekaże na ten cel kwotę 5000 zł w formie dotacji celowej. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 444 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : Gmina Haczów zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki 
przedszkolnej dla dziewięciu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów 
uczęszczających do przedszkola Samorządowego w Haczowie Filia w Trześniowie za okres 
od 1.09.2013 r. do 31.12.2013 roku. Koszty opieki przedszkolnej zostały pomniejszone o 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie ponoszone przez 
rodziców oraz o koszty dotacji celowej z budżetu państwa. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 445 / 13. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na 
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Rymanów. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 446 / 13.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 35 . 
 
 5/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, ze w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 447 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 6/ zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. ,, Odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów''. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego na zadanie pn.,, 
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów '' 
niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały. Zobowiązanie na rok 2014 zaciąga się w roku 
bieżącym ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2013 rok na podstawie 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 448 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 7/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 
zadania publicznego. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : projekt uchwały dotyczy przekazania dla Województwa Podkarpackiego 
dokumentacji projektowej na budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 
887 Brzozów – Rymanów – Daliowa w m. Ladzin , Rymanów, Posada Górna. 
Dokumentacja projektowa realizowana była na podstawie Uchwały Nr XLVII/480/10 Rady 
Miejskiej w Rymanowie z dnia 15.10.2010 roku. Przyjmujący dokumentacje zawnioskował 
o zmianę treści §  1 uchwały z dnia 30.08.2013 roku poprzez doprecyzowanie nazw 
poszczególnych zadań, zgodnie z ich aktualną nazwą a przede wszystkim uwzględnienie 
dokładnego kilometrażu. 
Treść zapisu przedkładanego projektu uchwały została zweryfikowana i zaakceptowana 
przez  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 



udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
      -  9  - 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 449 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 
 
 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali : 
 

1. Radny Andrzej Wiernusz – wystąpił z wnioskiem o utrzymanie wysokości stawki 
podatku  od 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obowiązującej w 2013 
roku w wysokości 19,oo zł. 

W uzasadnieniu wniosku wskazał,że o pozostawienie obowiązującej stawki w 2013 roku 
zwrócił się do mnie jeden z podatników tego podatku. 
 

2. Radny Andrzej Pitrus – nawiązał do wypowiedzi swego poprzednika. Mam mieszane 
uczucie w temacie tego wniosku. Przyjęliśmy zasadę, że stawki podatku w roku 2014 
wzrosną o 3 % . Utrzymajmy ustalenia wypracowane na posiedzeniach Komisji 
Rady. Nie róbmy wyjątku od przyjętej zasady. Jedynym wyjątkiem będzie ustalenie 
wysokości stawki obliczania  podatku rolnego w 2014 roku. 

 
Prowadzący obrady sesji wniosek radnego Andrzeja Wiernusza o utrzymanie wysokości 
stawki podatku od 1 m 2  powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 19,00 zł poddał pod głosowanie. 
W wyniku głosowania : za – 4 głosy,  przeciwnych – 5 i 6 głosach wstrzymujących wniosek 
upadł. 
 
Następnie pod głosowanie został poddany projekt uchwały w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok przedstawiony przez Burmistrza 
Gminy Rymanów. 
Uchwała została przyjęta przy 13 głosach za i 2 wstrzymujących. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 450 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
/Salę obrad po wcześniejszym usprawiedliwieniu u Przewodniczącego Rady opuścił radny 
Tomasz Rajnik / 
Stan 14 radnych. 
 
 9/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 
na 2014 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 451 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 10/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku 
rolnego w 2014 roku. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 452 /13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
/ Salę obrad po wcześniejszym usprawiedliwieniu u Przewodniczącego Rady opuścił radny 
Tadeusz Chodyniecki / 
Stan 13 radnych. 
 
 11/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej 
poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów opłaty od posiadania 
psów i innych opłat lokalnych. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : Minister Finansów ogłasza , w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,, Monitor Polski '', górne granice stawek 
kwotowych m.in. opłaty uzdrowiskowej. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym 
ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy. Na rok 2014 maksymalna stawka 
opłaty uzdrowiskowej wzrosła do 4,30 zł. 
Proponowane stawki na 2014 rok to : 3,50 zł od osób fizycznych, które ukończyły 15 lat, 
           2,00 zł od osób fizycznych, które nie ukończyły 15 
lat, 
           2,00 zł od kombatantów posiadających ważną  
             legitymację organizacji kombatanckiej. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 głos wstrzymujący. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 453 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 



nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Klimkówce. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : w związku z zaplanowaniem w budżecie gminy na 2014 rok dochodów ze 
sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przygotowujemy 
sukcesywnie do sprzedaży działki, które mają uregulowany stan prawny.  
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 454 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 13/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
przy zastosowaniu bonifikaty. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : Parafia Rzymskokatolicka we Wróbliku Królewskim wystąpiła z wnioskiem 
o bezprzetargową sprzedaż z uwzględnieniem bonifikaty na rzecz kościoła nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 170 o pow.0,13 ha położonej we Wróbliku Szlacheckim 
zaużytkowanej pod cmentarz parafialny. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zbycie jest 
możliwe w formie sprzedaży bezprzetargowej przy zastosowaniu bonifikaty ustalonej przez 
Radę Miejską. Art. 68 ust.1 pkt.6 ustawy stanowi , że właściwy organ może udzielić za 
zgodą rady bonifikaty od ceny jeżeli nieruchomość jest sprzedawana kościołom i związkom 
wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 455 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów działek nr 570/4, 577/4 i 578/3 położonych we Wróbliku 
Szlacheckim. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : właściciele w/w działek położonych we Wróbliku Szlacheckim wystąpili z 
wnioskiem o ich bezpłatne przejęcie przez Gminę Rymanów. W/w działki zostały 
zaużytkowane pod drogę dojazdową – ulica Kwiatowa. Pozostała część drogi jest już 



własnością Gminy Rymanów. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 456 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy odpłatnego 
ustanowienia służebności drogowej i przesyłu. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : w związku z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w 
Milczy niezbędna jest zgoda właścicieli sąsiadujących na posadowienie urządzeń 
podziemnych oraz ustanowienie drogi ewakuacyjnej. Właściciele działek których sprawa 
dotyczy wyrażają zgodę przy zachowaniu przez Gminę Rymanów stosownych warunków. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 12 radnych , 1 głos wstrzymujący. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 457 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie 
służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w 
Milczy. 
 
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie jak do Uchwały Nr XLV/457/13. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 1 głos przeciwny. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLV / 458 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
 Podejmę starania o odbycie spotkania z dyrektorem Zarządu Dróg Krajowych w 



Rzeszowie celem omówienia przedłożonych wniosków dotyczących poprawy 
bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej DK-28 przebiegającej przez Gminę Rymanów. 
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12.  Wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Bruk Bronisław z Puław – wystąpił z wnioskiem dot.: 
- uzupełnienie powstałych ubytków w przyczółkach mostu w Pastwiskach, 
- ujęcia budowy ogrodzenia boiska w Puławach w planach budżetowych. 
 

2. Radny Wiernusz Andrzej z Rymanowa wystąpił z wnioskiem o dokończenie 
budowy chodnika na ul. Kolejowej w Rymanowie poprzez wypełnienie 
ubytków po wyciętych drzewach oraz wyprofilowania spadów do kraty na 
wysokości posesji Państwa Salamonów. 

 
3. Radny Kielar Kazimierz z Klimkówki – wystąpił z wnioskiem o rozwiezienie 

materiałów do posypywania dróg w okresie zimowym. 
 

4. Radny Pitrus Andrzej z Królika Polskiego wystąpił z zapytaniem o możliwość 
ustawienia zapór śnieżnych w obrębie skrzyżowania Bałucianka – Królik 
Polski. 

 
5. Radny Tomków Mieczysław z Sieniawy wystąpił z : 

- wnioskiem o przesunięcie w porządku obrad sesji pkt.,, Wolne wnioski '' bezpośrednio po 
pkt.,, Interpelacje radnych ''. 
- wnioskiem o podjęcie starań dotyczących udzielenia pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego przez Gminę Rymanów na opracowanie dokumentacji 
budowy chodnika na ul. Długiej w Sieniawie, 
- z wnioskiem ustawienia w Sieniawie na ul. Długiej znaku drogowego ,, teren zabudowany 
''. 
 

6. Radny Pelczarski Wacław z Ladzina wystąpił z wnioskiem o : 
- obcięcia gałęzi drzew w Parku Dworskim Pana A. Bojanowskiego na ul. Zadwór w 
Ladzinie, 
- naprawę drogi gminnej w kierunku starego cmentarza we Wróbliku Królewskim. 
 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
> pracownik Referatu INW nawiąże kontakt z radnym i podejmie stosowne działania o 
uzupełnienie powstałych ubytków w przyczółkach mostu w Pastwiskach przed nastaniem 
okresu zimowego a na  powstałym  boisku będziemy chcieć wykonać ogrodzenia ale nie w 
tym roku, 
> pracownik Referatu INW podejmie stosowne działania o dokończenie budowy chodnika  i 
wyprofilowanie kratki zbierającej wodę na ul. Kolejowej w Rymanowie . Takie uzgodnienia 
były zawarte przy jego odbiorze. 
> materiał na posypywanie dróg w okresie zimowym zostanie dowieziony w miejsca 



wskazane uprzednio przez sołtysów wsi , 
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> rozważymy możliwość ustawienia zapór śnieżnych w obrębie skrzyżowania dróg 
Bałucianka – Królik Polski, 
> w sprawie wniosków radnego Tomkowa Mieczysława odbędę spotkanie w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich , 
> wrócimy do problemu obcięcia gałęzi drzew na ul. Zadwór w Ladzinie , a pracownik 
Referatu INW w uzgodnieniu z wnioskodawcą podejmie stosowne działania celem poprawy 
stanu drogi gminnej w kierunku starego cmentarza we Wróbliku Królewskim. 
 
 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek radnego Tomków 
Mieczysława o przesunięcie w porządku obrad sesji pkt. ,, Wolne wnioski '' bezpośrednio po 
punkcie ,, Interpelacje radnych''. 
Wniosek został przyjęty przy 6 głosach za, 1 przeciwnym i 5 wstrzymujących. 
 
 
Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12-tej zamknął 
obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 
Protokołował : 
               Przwodniczący 
/ Wł. Cypcar /         Rady Miejskiej w Rymanowie 
                      Henryk Smolik 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    


