
     P r o t o k ó ł  Nr XXIII / 16 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 czerwca 2016 roku 
  w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

Sesję XXIII otworzyła o godzinie 14 30  i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie, 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak  - Z-ca Burmistrza Gminy. 

 Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

 Jan Rajchel  -  p.o. Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i Kierownicy Referatów. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, przewodniczaca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej ( jak w załączeniu 

do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłaszano. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej 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 XXII sesji Rady Miejskiej. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących osiedli 

miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2015 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok. 

10. Omówienie organizacji imprez na okres sezonu letniego przez Gminny Ośrodek Kultury. 

11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 
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 2/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

 3/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów pzrzdszkolnych w szkołach 

 podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonycvh przez Gminę Rymanów, 

 4/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, 

 oddziałach przedszkol;nych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla 

 których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów, 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

 na rzecz najemcy, nieruchomości niezabudowanej, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

 Klimkówce, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

 nieruchomości niezabudowanych stanowiących włsność Gminy Rymanów, położonych we 

 Wróbliku Królewskim, 

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

 rolnych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy. 

12. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczacych 

zarządów osiedli. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

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

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXII sesji z dnia 31 maja 2016 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 międzysesyjnej za okres od 1.06.2016 roku do 28.06.2016 roku. 

( Informacja - załącznik do protokołu ). 

 

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 załatwiania 

zgłoszonej interpelacji i wniosków na XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie . 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności za okres od 1 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 

2016 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień publicznych 

realizowanych od dnia 30.05.2016 r. do 27.06.2016 roku. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar . Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy  w okresie od dnia 1.06.2016r. do 28 czerwca 2016 roku. 
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( Informacja – załącznik ). 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania :  

 

1. Radny Krzysztof Guzylak -  wnioskuje o zaproszenie na spotkanie z radnymi 

przedstawiciela Firmy UTIRES z Wróblika Szlacheckiego oraz Podkarpackiego Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w temacie : uciążliwości związanych z funkcjonowaniem 

zakładu we Wrobliku Szlacheckim  i planów inwestycyjnych PZDW na DW-887 oraz 889 

oraz o uprzątnięcie składowanych śmieci przy gniazdach na odpady segregowane we 

Wróbliku Szlacheckim. 

 

2. Radny Kazimierz Kielar – wnioskuje o naprawę obsuniętego przepustu na ul. Ogrodowej w 

Klimkówce. 

 

3. Radny Andrzej Biel – wnioskuje o naprawę nawierzchni dróg na ulicy Piekarskiej, 

Kilińskiego oraz Bocznej w Rymanowie, pytał też o liczbę dzieci w przedszkolu w Milczy 

oraz o organizację roku szkolnego 2016/2017 . 

 

4. Radny Grzegorz Wołczański – wnioskował o szczegółowe informacje dotyczące budowy 

tężni solankowej w Rymanowie Zdroju w aspekcie kosztów jej wykonania, celowości jej 

budowy oraz jej eksploatacji i o to czy jest to urządzenie lecznicze,  

 - skierował zapytanie o opublikowaną  listę dotyczącą wykazu osób i instytucji, którym 

 umorzono podatek lub udzielono pomocy publicznej w 2015 roku, oraz o planowane 

 przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z zakładu budżetowego na jednoosobową 

 spółkę gminną, 

 - złożył propozycję o nagrywanie obrad sesji Rady Miejskiej. 

 

5. Radny Józef Kijowski – wnioskował o wykoszenie poboczy dróg gminnych. 

 

6. Radny Tomasz Rajnik – wnioskował o nadzór nad pustostanem po Lepach w Posadzie 

Górnej i o poprawienie stanu łapacza wody na ulicy Kasztanowej w Rymanowie Zdroju. 

 

7. Bogdan Buczek – sołtys sołectwa Zmysłówka – wnioskował o wydanie nakazu wykoszenia 

przez właścicieli zarośniętych działek nr 1573/2 oraz 1574. 

 

8. Czesław Szajna – przewodniczący osiedla Nr 1 w Rymanowie nawiązał do wypowiedzi 

radnego w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Piekarskiej i Kilińskiego. Stan ich jest zły,ale 

problemem na ulicy Kilińskiego są  kamienie gromadzące się na tej ulicy z pobliskiego 

utwardzonego klińcem parkingu i podczas opadów spływają w dół ulicy i zatykają odpływ 

wód opadowych do kratek ściekowych. 

 

9. Krystyna Przybyła – sołtys sołectwa Bzianka wnioskuje o naprawę stanu dróg dojazdowych 

do pól i o udrożnienie  kratki ściekowej przy domu ludowym w Bziance. 
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10. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna wnioskuje o wykoszenie traw przy drogach 

gminnych , obcinki gałęzi drzew od mostu koło Posterunku Gazowniczego w kierunku do 

Rymanowa, poprawienie stanu odcinka drogi gminnej ul. Nadbrzeżna , na której został 

załamany dywanik asfaltowy. 

 

11. Józef Pelczar – sołtys sołectwa Łazy wnioskuje o aktualizację mapy ewidencyjnej w Łazach 

gdyż na obecnych brakuje wielu budynków. 

 

12. Alicja Kopecka – przewodnicząca osiedla Rymanów Zdrój poddaję pod rozwagę 

wybudowanie progu zwalniającego na ul. Kasztanowej w Rymanowie Zdroju. Być może 

takie rozwiązanie pomimo ustawionych na tym odcinku znaków ograniczenia szybkośći 

pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa  zwłaszcza dla pieszych. 

 

8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2015 rok. 

 

 Sprawozdanie przedstawił Pan Damian Rygiel – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Rymanowie. ( sprawozdanie w załączeniu ). 

W okresie sprawozdawczym Zakład zajmował się działalnością świadczenia usług komunalnych w 

zakresie : 

 eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych oraz zakupu wody od 

MPGK Krosno i sprzedaży jej dla mieszkańców : Rymanowa, Rymanowa Zdroju, Posady 

Górnej, Klimkówki, Sieniawy i Głębokiego, 

 eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków 

w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie, 

 budowy, remontów, odśnieżania całorocznego utrzymania dróg lokalnych , ulic, placów, 

chodników i mostów w zleconym zakresie, 

 utrzymania czystości i porządku na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 

 zbiórki i wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych, 

 utrzymania zieleni komunalnej na terenie Rymanowa i Rymanowa  Zdroju, 

 realizacji zadań zleconych przez Gminę Rymanów, w tym m.in. : 

> utrzymania czystości i obsugi szletów publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju, 

> utrzymanie czystości i porządku oraz bieżącej konserwacji komunalnych zasobów 

mieszkaniowych w zleconym zakresie, 

> obsługa i utrzymanie czystości w budynku usługowo - handlowym w Rymanowie Zdroju 

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 54 osób mających umowę o pracę oraz 2 osoby 

zatrudnione na umowę zlecenie. W okresie znacznego nasilenia robót zostało zatrudnionych 7 osób 

na czas określony. 

 Dyskusji nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2015 

rok przyjęła do wiadomości. 

 

  Salę obrad  opuścił radny Andrzej Pitrus. Stan 14 radnych. 

 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2015 rok. 

 

 Sprawozdanie przedstawiła Pani Monika Rygiel – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Rymanowie. ( sprawozdanie w załączeniu ). 

 

 



 5  - 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury Gminy Rymanów, 

która jako biblioteka publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. 

Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do 

zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Biblioteka służy rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb oświatowych, w tym czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 

mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Księgozbiór GBP wraz z filiami na dzień 31.12.2015 roku wynosił 60.525 woluminów. W 2015 

roku zakupiono 1.745 nowych książek z własnych środków budżetowych, z dotacji Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz darów otrzymanych od osób prywatnych i instytucji. 

W 2015 roku czytelnicy wypożyczyli łącznie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie i jej 

filiach 22.751 książek. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie zatrudnionych jest 3 

bibliotekarzy, obsługujących 5 bibliotek : Rymanów oraz filie w Klimkówce, Posadzie Górnej, 

Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim. 

 Dyskusji nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 

rok przyjęła do wiadomości. 

 

10. Omówienie organizacji imprez na okres sezonu letniego przez Gminny Ośrodek 

Kultury. 

 

Kalendarz imprez, wydarzeń artystycznych, koncertów organizowanych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Rymanowie w sezonie letnim z upoważnienia  dyrektor GOK przedstawiła Pani Alina 

Pulnar . ( kalendarz imprez w załączeniu ). 

 

11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : dokonano następujących zmian w dochodach : 

W dziale 630 przesunięto środki w kwocie 35.850,00 zł pomiędzy paragrafami. 

W dziale 756 zwiększono dochody o kwotę 70.000,00 zł z tytułu podatku od czynności 

cywilnoprawnych i opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. 

W dziale 758 zwiększono dochody o kwotę 55.000,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych 

oraz częściowej wpłaty z tytułu naprawy szkody za orlika w Rymanowie. 

W dziale 852 zwiększono dochody o kwotę 37.924,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń i odsetek od nich oraz refundacji środków z Urzędu Pracy. 

W dziele 921 wprowadzono dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 

40.000,00 zł na zakup fortepianu. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 238.774,00 zł zmniejszono o kwotę 35.850,00 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 600 przesunięto środki z dotacji uzdrowiskowej z rozdziału 60017 do rozdziału 60016 w 

kwocie 77.666,00 zł. 

W dziale 754 zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł na dotację celowa dla OSP Klimkówka oraz 

przesunięto środki zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek OSP na dofinansowanie zakupu 

sprzętu w kwocie 399.962,94 zł. Łącznie zwiększenie 49.962,94 zł zmniejszenie 39.962,94 zł. 
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W dziale 801 zwiększenie 35.000 zł na zakup fortepianu do szkoły muzycznej jako wkład własny. 

W dziale 851 zwiększenie 60.000 zł zgodnie zwiększeniem opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie o tę samą kwotę. 

W dziale 852 zwiększono wydatki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nich 

oraz wynagrodzenia pracownika refundowanego z Urzędu Pracy kwotę 37.924,00 zł. 

W dziale 900 zwiększono wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zakup ławek parkowych. 

W dziale 921 w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

wprowadzono wydatki na zakup fortepianu w kwocie 40.000 zł. 

 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 320.552,94 zł, zmniejszono o kwotę 117.628,94 zł. 

 

W  zapytaniu radny Andrzej Biel pytał o wysokość środków jakie zostały wpłacone z tytułu napraw 

szkody za orlika w Rymanowie. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 237 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : decyzją Burmistrza Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie otrzymał 

w trwały zarząd nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Rymanowie przy ul. Osiedle 

40.Opłata roczna została ustalona w kwocie 3403,00 zł. ZGK wystąpił z wnioskiem o udzielenie 

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w/ w nieruchomości.  

Właściwy organ za zgodą Rady może udzielić bonifikaty od opłat rocznych. Stąd projekt uchwały. 

 

 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 XXIII / 238/ 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowanym z dniem 1 września 2016 r. rozpoczęciem działalności 

Przedszkola ,, Wesołe Maluchy '' w Milczy należy Przedszkole to ująć w sieci placówek 

realizujących wychowanie przedszkolne.  

Projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 239 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddzialach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowanym z dniem 1 września 2016 r. rozpoczęciem działalności 

Przedszkola ,, Wesołe Maluchy '' w Milczy, w uchwale dotyczącej opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego należy zawrzeć zapisy odnoszące się do opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach. 

 

 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 XXIII / 240 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na 

rzecz najemcy, nieruchomości zabudowanej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : najemca lokalu mieszkalnego w Sieniawie przy ul. Słonecznej 22 zwróciła się z 

wnioskiem o jego zakup. Najemcy tego lokalu przysługuje pierwszeństwo jego nabycia w trybie 

bezprzetargowym z zastosowanie bonifikat ustalonych Uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 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 XXIII / 241 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek mieszkańca Rymanowa oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania 

wsi Klimkówka przygotowany został projekt uchwały. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

 

 Dyskusji i zapytań nie byo. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 242 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokolu. 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we 

Wróbliku Królewskim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do sprzedaży zostają wykazane działki o numerach 301 o pow. 0,07 ha i 302/2 o 

pow. 0,0678 ha położone we Wróbliku Królewskim. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania 

wiejskiego wsi Wróblik Królewski przygotowany został projekt uchwały. Sprzedaż odbędzie się w 

trybie bezprzetargowym. 

 

 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 XXIII / 243 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  działki wykazane w projekcie uchwały stanowią w terenie kompleks rolny / ok. 10 

ha / na który zakończona została umowa dzierżawy . Rada Sołecka wsi Milcza pozytywnie 

zaopiniowała sprawę sprzedaży działek pod uprawy rolne.Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

 

 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 XXIII / 244 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

> podejmiemy starania o odbycie spotkania z przedstawicielem Firmy UITRES i dyrektorem lub 

przedstawicielem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  i jeżeli się uda z  radnymi 

Sejmiku, posłami na Sejm RP  ziemi krośnieńskiej celem omówienia wniosków radnego Krzysztofa 

Guzylaka, 

> pracownik Referatu RIN nawiąże kontakt z radnym Kielarem i po dokonaniu wizji w terenie 

podejmie stosowne działania w sprawie obsuniętego przepustu, 

> pracownik Referatu RIN opracuje wstępny kosztorys na ułożenie jednej warstwy nawierzchni 

asfaltowej na ul. Piekarskiej, ul. Kilińskiego i ul. Bocznej . 
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W najbliższym okresie ma być informacja, czy Gmina Rymanów otrzyma środki finansowe na 

opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Rymanowa, który to Program będzie podstawą 

ubiegania się o środki pomocowe na prace remontowe w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej. 

Do końca miesiąca sierpnia trwa nabór dzieci do Przedszkola w Milczy – zapisanych zostało 34 

dzieci. 

Podczas obrad sesji radnym została udostępniona kserokopia organizacji roku szkolnego 2016/2017 

w Gminie Rymanów. 

> informacja dotycząca  celowości budowy tężni solankowej w Rymanowie Zdroju zostanie 

przesłana radnemu Grzegorzowi Wołczańskiemu , a na zapytania o opublikowaną listę wykazu osób 

i instytucji, którym umorzono podatek lub udzielono pomocy publicznej w 2015 roku i zamiarze 

przekształcenia ZGK – Burmistrz Gminy udzielił wyczerepujących odpowiedzi. 

Nagrywanie obrad sesji zależy od decyzji i woli radnych Rady Miejskiej w Rymanowie. 

> trwa akcja wykaszania działek gminnych i poboczy dróg gminnych, 

> Straż Miejska obejmie kontrolą wskazany pustosan w Posadzie Górnej, a łapacz wody zostanie 

naprawiony, 

> zostaną wysłane pisma do właścicieli działek w Zmysłówce o ich wykoszenie, 

> pracownicy nawiążą kontakt z sołtysem sołectwa Bzianka i ustalą zakres i sposób realizacji 

zgłoszonych wniosków, 

> również pracownicy nawiążą kontakt z sołtysem sołectwa Posady Górnej i ustalą konieczne do 

wykonania zadania, 

> nawiązany zostanie kontakt z sołtysem sołectwa Łazy w sprawie wniosku o aktualizację mapy 

ewidencyjnej, na której brakuje wiele budynków. Jeżeli jest to zasadne to wniosek skierujemy do 

Starosty Krośnieńskiego. 

> wybudowanie progu zwalniającego na ulicy Kasztanowej w Rymanowie Zdroju wiązać się będzie 

ze zmianą organizacji ruchu na tej ulicy. Problem ten wymaga szerszej konsultacji ze 

społeczeństwem. Są zwolennicy i przeciwnicy budowy progów zwalniających. 

Na wskazanym odcinku ustawione są znaki ograniczenia prędkości. 

> Przewodnicząca Rady Miejskiej odnośnie  nagrywania obrad sesji Rady poinformowała, że na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w najbliższym okresie przedyskutujemy zgłoszony wniosek. 

 

 Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

13. Zamknięcie sesji. 

 

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

poinformowała , że porządek obrad XXIII sesji został zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 16 45  zamknęła obrady 

XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

  

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca   

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

  

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


