
          P r o t o k ó ł  Nr IV / 15 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 10 lutego 2015 roku 

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

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 IV sesję otworzyła o godzinie 9 1o i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 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. 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

 Jan Rajchel   - dyrektor SPG ZOZ Rymanów. 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Nowo wybrani i ustępujący sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli miasta 

Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 Mieszkanka Gminy Rymanów. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 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 IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Wniosków nie było. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu III 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 zgłoszonych wniosków z poprzedniej 

sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

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

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

 1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

     Problemów Alkoholowych za 2014 rok, 



 2  - 

 

 2/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu pzreciwdziałania 

 Narkomanii w 2014 roku, 

 3/ przyjęcia sprawozdania z realizacj ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

 organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok'', 

 4/ przyjęcia '' Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2015 roku'', 

 5/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok, 

 6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok, 

 7/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia 

 Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014 – 2017, 

 8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 10/  przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego '' RYMANÓW '', 

 11/ poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

 inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 

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

 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie, 

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

 gminnych położonych w Łazach i w Wołtuszowej, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

 położonych w miejscowości Wróblik Szlachecki i Milczy, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia 

 służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia 

 służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 Wróbliku Królewskim i Ladzinie, 

 17/ zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 18/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 19/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 20/ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

 komunalnymi, 

 21/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

 ustalenia wysokości tej opłaty. 

 

9. Omówienie wyników wyborów sołtysów i członków zarzadów osiedli w Gminie Rymanów 

połączone z wręczeniem zaświadczeń o wyborze. 

10. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu III sesji z dnia 30 grudnia 2014 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
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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 międzysesyjnej. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Informacja – załącznik . 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 grudnia 2014 

roku do 10 lutego 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 02.01.2015r. do dnia 9.02.2015 r. 

Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Ponadto poinformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od 01 

stycznia 2015 roku do 9 lutego 2015 roku. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa zwrócił się z prośbą o umieszczenie na stronie BIP Gminy 

Rymanów protokołów z przeprowadzonych wyborów sołtysów i zarządów osiedli, 

 wnioskuje o ujęcie w planie odśnieżania chodnika od ul. Dr Bieleckiego w kierunku do 

Banku PKO w Rymanowie. 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki wystąpił z wnioskiem o rozważenie możliwości 

udzielenia pomocy z budżetu Gminy dla czwórki dzieci poszkodowanych w wyniku pożaru jaki 

miał miejsce w dniu 31 stycznia 2015 roku w miejscowości Daliowa. Pożar strawił dorobek całego 

życia oraz pozbawił życia matkę dzieci. 

 

Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna – wystąpił z wnioskiem o przesunięcie godziny 

odbioru śmieci w Posadzie Górnej o 1 godzinę pózniej oraz o zwiększenie ilości koszów do 

gromadzenia plastików koło mostu w Posadzie Górnej. 

 

   /  Przerwa w obradach sesji od godz. 940   do godziny 9 50  / 
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8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były 

opiniowane przez obradujące w dniu 4 lutego 2015 roku Komisje Rady i uzyskały pozytywne 

opinie. 

 

 1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2014. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : Gminy z mocy ustawy o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w 

społeczeństwie lokalnym . Podstawowym aktem prawnym jest Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . W związku z zakończeniem realizacji Programu za 

2014 rok zasadne jest jego przyjęcie przez Radę Miejską w Rymanowie.Na realizację tego 

programu wykorzystano środki finansowe wpłacane przez przedsiębiorców korzystających z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów. 

Nad w/w sprawozdaniem  dyskusji i zapytań nie było. 

Rada Miejska powyższe sprawozdanie przyjęła. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 23 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów.  

 

Uzasadnienie : raport stanowiący, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii ma charakter zapoznawczy, opisuje problematykę narkomanii oraz prowadzone 

działania profilaktyczne. 

Na terenie Gminy Rymanów nie odnotowano w ostatnim czasie rodzin z problemem narkomanii. 

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji w Rymanowie wynika, że na terenie Gminy 

Rymanów odnotowano w 2014 roku trzy przypadki posiadania i uprawy konopii indyjskich. W 

wyniku czynności operacyjnych zabezpieczono w sumie 197 krzaków konopi indyńskich i 11 gram 

suszu. Ponadto Policja organizowała w szkołach akcje prewencyjne ,, Bezpieczne Wakacje'' i ,, 

Bezpieczne Ferie'' w trakcie których omawiane były tematy narkomanii i alkoholu. 

Nad w/w raportem dyskusji i zapytań nie było. 

Rada Miejska powyższy raport przyjęła . 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 24 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 3/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.” 

 

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

 

Uzasadnienie : zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest 

obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz 

opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 

rok poprzedni. Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Rymanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 25 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2015 roku ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rada Miejska zobowiązana jest do corocznego określenia w drodze uchwały 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku, który stanowi 

załącznik do projektu uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takch zadan jak : 

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

 odławianie bezdomnych zwierząt, 

 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, 

 poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt, 

 usypianie ślepych miotów, 

 wskazanie gospodarstwa rolnego, w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. 

Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Weterynarii , 

Polski Związek Łowiecki . Przekazano go również do społecznej konsultacji dzierżawcom lub 

zarządcom obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy Rymanów oraz poprzez 

obwieszczenie Burmistrza na stronie internetowej Gminy Rymanów organizacjom społecznym, 

których statutowym celem jest ochrona zwierząt , działających na terenie Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 26 / 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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  5/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 27 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 

rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 28 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014 – 2017. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z rozpoczęciem realizacji tego programu nie udało się zakończyć jego 

realizacji w 2014 roku dla rocznika dziewcząt urodzonych w 2001 roku. 

W roku 2014 do programu przystąpiło 58 dziewcząt , którym podano pierwszą dawkę szczepionki. 

Pozostały jeszcze do realizacji dwa szczepienia w odstępie 2 i 6 miesięcy po podaniu pierwszej 

dawki, które zostaną przeprowadzone w 2015 roku.Dlatego też zaistniała konieczność przesunięcia 

środków niewykorzystanych w 2014 r. na rok 2015 aby możliwe było przeprowadzenie Programu 

dla dziewcząt urodzonych w 2002 r. oraz dokończenie szczepień rocznika 2001 . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 29 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 10 5o.     

 

/ salę obrad po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej Rady opuścił radny Jan Wacławski / 

 

Stan – 14 radnych. 
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 8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne STOMIL w Rymanowie Zdroju oraz 

Uzdrowisko Rymanów S.A złożyli wnioski do zmiany Strudium i Miejscowego Planu 

Zagospopdarowania Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '' w zakresie poszerzenia obszaru zabudowy 

uzdrowiskowej w obrębie dzialki nr 15 w Rymanowie Zdroju ( STOMIL) oraz objęcia zmianą 

części działki nr 9 (UZDROWISKO) w zakresie istniejących odwiertów wody mineralnej. 

Zmiana Studium dotyczy zmian części działek leśnych nr : 15 i 9 na zabudowę uzdrowiskową i 

odwierty wody mineralnej, 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 30 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : z uwagi na zakres licznych wniosków złożonych do zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów'' i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '' oraz maksymalne uwzględnienie zgłoszonego zapotrzebowania 

zmian przeznaczenia działek, stwierdzono, ze należy dokonać częściowych zmian Studium 

Uwarunkowan i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

Obszary objęte Zmianą Studium – poszerzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

Rymanów       –    przy ul. Kolejowej – jeden obszar po lewej stronie w kierunku północnym, 

 przy ul Nowa Wieś – dwa obszary po stronie prawej i lewej począwszy od 

krzyżówki za Urzędem Gminy w kierunku Zmysłówki, 

 przy przedłużeniu ul. Polnej – 1 obszar. 

Łazy – 1 obszar pod projektowaną farmę fotowoltaiczną. 

Rymanów Zdró j – dwa obszary - ( 1 -przy drodze w kierunku na Bałuciankę po prawej stronie, 

2- od rozlewni w kierunku północnym ). 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 2 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę   Nr IV / 31 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego '' RYMANÓW ''. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : z uwagi na dynamikę rozwoju i zmiany uwarunkowań, w ostatnim okresie czasu 

zostało złożonych kilkanaście wniosków do dalszych zmian Miejscowego Planu 

Zagospopdarowania Przestrzennego ,, Rymanów''. 

Obszary objęte Zmianą MPZP ,, Rymanów '' poszerzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

I. Od strony Klimkówki przy ul. Bieleckiego : 

- obszar przy istniejącym budynku śp. Stanisława Materniaka 

- obszar od strony ul. Pustki 

- obszar za stacją paliw BP, 

- obszar w kierunku północnym po przeciwnej stronie w kierunku północnym. 

II. Przy ul. Kolejowej – dwa obszary po lewej stronie w kierunku północnym. 

III. Przy ulicy Mitkowskiego – pięć obszarów po prawej i lewej stronie w kierunku północnym 

od projektowanej obwodnicy miasta Rymanowa. 

IV. Przy ul.Mitkowskiego – działki Firmy BOG -MAR – za Urzędem Gminy. 

V. Przy ul. Bartoszów – cztery obszary po stronie prawej i lewej w kierunku Sieniawy. 

VI. Przy ul. Konopnickiej – 1 obszar. 

VII. Przy przedłużeniu ul. Polnej – 1 obszar. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 32 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

 

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

 

Uzasadnienie : w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów w jednostkach pomocniczych 

Gminy Rymanów i zmianami w niektórych sołectwach  zachodzi konieczność aktualizacji 

inkasentów i zmiany w/w uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za  przyjęciem uchwały głosowało  14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 33 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela działki sąsiedniej zainteresowanego zakupem działki rolnej o 

numerze 707/1 o pow. 1,90 ha położonej w Sieniawie, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania 

wiejskiego przygotowany został projekt uchwały dotyczącej  wyrażenia przez Radę Miejską w 

Rymanowie zgody na sprzedaż w/ w nieruchomości w drodze przetargu. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 34 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

działek gminnych położonych w Łazach i w Wołtuszowej. 

 

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

 

Uzasadnienie : do działki w Łazach – dotychczasowy dzierżawca zwrócił sie z wnioskiem o 

przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę nr 1996 o pow. 0.48 ha . 

Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat z przeznaczeniem na cele rolne. 

 działka w Wołtuszowej – o numerze 401 o powierzchni 50 m2 dzierżawiona od wielu lat z 

przeznaczeniem pod lokalizację tymczasowego domku letniskowego . 

 

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 IV / 35 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w miejscowości Wróblik Szlachecki i Milczy. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właścicieli działek położonych we Wróbliku Szlacheckim nie 

posiadających dojazdu, Gmina Rymanów wystąpiła do firmy '' Kruszpol'' z wnioskiem o 

wydzielenie drogi dojazdowej dla rolników na nieruchomości stanowiących ich własność oraz 

dokonania ekwiwalentnej zamiany – działki firmy Kruszpol o numerze 2047/2 o pow. 0,4228 ha na 

działkę gminną o numerze 500/1 o pow. 0,4224 ha. 

 

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 IV / 36 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz 

ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : w związku z koniecznością przebudowy przepompowni ścieków położonej we 
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Wróbliku Szlacheckim koniecznym stało się pozyskanie gruntu na jej budowę oraz służebności 

dojazdu i przesyłu. Właściciele gruntu wyrazili zgodę pod warunkiem dokonania ekwiwalentnych 

zamian za grunt rolny stanowiący własność gminy. W proponowanej zamianie uregulowana 

zostanie również sprawa wybudowanych wcześniej przepompowni na gruncie prywatnym. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał jak to się stało, ze na prywatnym gruncie wybudowane 

zostały przepompownie ścieków. 

W odpowiedzi Burmistrz Gminy powiedział, że w tym okresie kiedy Gmina budowała kanalizację 

w 2008 roku warunkiem wybudowania przepompowni na prywatnym terenie było oświadczenie 

wyrażające taką zgodę. 

Kontynuując dalsze wystąpienie radny stwierdził , że jego zdaniem nie jest to zamiana 

ekwiwalentna . To stwierdzenie odnosi się również do projektu następnej uchwały dotyczącej 

nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, Wróbliku Królewskim i Ladzinie.  

Odpowiedź Radcy Prawnej i Burmistrza Gminy – zamiany powyższe są konieczne dlla Gminy i  

zgodne z obowiązującymi przepisami. O wycenie wskazanych działek w projektach uchwał będę 

informował Radę . 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 37 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz 

ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku 

Szlacheckim, Wróbliku Królewskim i Ladzinie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

Uzasadnienie : w związku z koniecznością budowy przepompowni ścieków położonej we Wróbliku 

Szlacheckim koniecznym stało się pozyskanie gruntu na jej budowę oraz służebności dojazdu i 

przesyłu.Właściciele gruntu wyrazili zgodę pod warunkiem dokonania ekwiwalentnych zamian za 

grunt rolny stanowiący własnośc gminy. W proponowanej zamianie uregulowana zostanie również 

sprawa wybudowanych wcześniej przepompowni na gruncie prywatnym. 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

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

radnych, za pzryjęciem uchwaly głosowało 11 radnych, 3 głosy wstrzymujące. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 38 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokolu. 

 

 17/ zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

Uzasadnienie : proponowana zmiana dotyczy zwiększenia przedmiotu działania w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego. 

 

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 IV / 39 / 15. Uchwał stanowi załącznik do protokołu.      
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  18/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

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

 

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 IV / 40 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 19/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.  

 

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

 

Uzasadnienie : w związku ze złożoną deklaracją zakładów  pracy chronionej zwiększa się dochody 

z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach o kwotę 261.940 zł, w związku ze 

zmianą przepisów zmniejsza się dochody z tytułu opłat za śmieci o kwotę 1.100.000 zł.Wprowadza 

się dochody z tytułu darowizny na cele szkolne w kwocie 2.500 zł, zwiększa się dochody z tytułu 

zwrotu zasiłków w kwocie 600 zł i z tytułu opłat za śmieci w kwocie 1.100.000 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 1.365.040 zł, zmniejszenie 1.100.000 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 879.802 zł , zmniejszono o kwotę 614.762 zł. 

 

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 IV / 41/ 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 20/ określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.87 ) i zmiany 

zawartego w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach upoważnienia do 

podejmowania uchwał przez radę gminy, z dniem 1 lutego 2015r.tj. z dniem wejścia w życie 

ustawy, uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie podjęte na podstawie art. 6k tracą moc w 

dotychczasowym brzmieniu. Dla ważności tych uchwał konieczne jest zatem podjęcie uchwały 

przez Radę Miejską na podstawie znowelizowanych przepisów w możliwie najkrótszym terminie. 

 

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 IV / 42 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 21/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustaleniu wysokości tej opłaty. 

 

Z treścią projektu uchwałyi jej uzasadnieniem  zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jak wyżej do projektu 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 IV / 43 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad. 9. Omówienie wyników wyborów sołtysów i członków zarządów w Gminie Rymanów 

połączone z wręczeniem zaświadczeń o wyborze. 

 

 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił wyniki wyborów sołtysów i zarządów osiedli 

miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Po omówieniu wyników Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec wręczył zaświadczenia o 

wyborze sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli.  

Podziękował też ustępującym sołtysom za ich wkład i pracę na rzecz swoich środowisk i Gminy 

Rymanów. 

Przewodnicząca Rady   nowym gospodarzom wsi i osiedli pogratulowała wyboru i życzyła im 

dobrej współpracy z Burmistrzem i Radą Miejską w Rymanowie. 

 

      ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi : 

 

> protokoły z przeprowadzonych wyborów sołtysów i zarządów osiedli zostaną umieszczone na 

stronie internetowej Gminy Rymanów,  a wskazany chodnik będzie odśnieżany, 

> rozeznam wniosek o udzielenie z budżetu Gminy pomocy dla czwórki dzieci poszkodowanych w 

wyniku pożaru w miejscowości Daliowa. 

> odbiór śmieci w Posadzie Górnej zgodnie z wnioskiem sołtysa wsi zostanie opóżniony w czasie. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Mieszkanka Rymanowa Małgorzata Zielonka skierowała zapytania w sprawach : 

 rozliczenia finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rymanowie z podaniem do 

wiadomości jakie koszty poniosła Gmina na obsługę tej imprezy oraz ile zebrano zebrano 

pieniędzy, 

 czy  konieczne było wprowadzenie opłaty wejściowej na niedzielny Bal Przebierańców  dla 

dzieci w wysokości 10 zł, skoro dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na 

2015 rok wynosi 700.000 złotych. Czy raz w roku GOK nie stać na darmowy prezent dla 

dzieci. 

Zastępca Burmistrza Gminy  udzielił odpowiedzi dotyczącej organizacji i końcowego rozliczenia 

finału 23 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez  Sztab Gmina Rymanów . Poinformował, że 

na stronie internetowej Gminy Rymanów zostanie umieszczona szczegółowa informacja dotycząca 

poniesionych kosztów i zebranej końcowej kwoty. 
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Dyrektor GOK odpowiedziała na pytanie dotyczące pobieranej opłaty w wysokości 10 zł od 

dziecka na organizowany Bal Przebierańców.  Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup 

nagród, słodyczy itp. dla dzieci uczestników tej imprezy. 

 

Pan Piwowar Daniel – radny Rady Powiatu Krośnieńskiego podziękował za zaproszenie na obrady 

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie i zwrócił się z prośbą o współpracę na linii Rada Powiatu – 

Gmina Rymanów. 

 

     ad.11. Zamknięcie sesji. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskej w Rymanowie poinformowała, ze porządek obrad IV sesji został 

zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 1o zamknęła obrady 

IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


