
        P r o t o k ó ł  Nr LIX / 14 
 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   7 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej 

   w Rymanowie ul. Dworska 42. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

 LIX sesję otworzył o godzinie 7 35 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 

Miejskiej 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, 

 Małgorzata Żarnowska - Kierownik Referatu, 

 Artur Glazer   - przedstawiciel ZE w Sanoku. 
 

Listy obecności w załączeniu. 
 

Radny nieobecny Mieczysław Tomków. 
 

 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Na sesji obecnych było 14 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad LIX sesji  Rady Miejskiej w 

Rymanowie : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wnioski i zapytania radnych. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 

 1/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu oraz posadowienia stacji transformatorowej na działce stanowiącej własność 

Gminy Rymanów i wyprowadzenia energii elektrycznej, 

 2/ wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Erasmus +, Akcja 2. 

,,Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół '' , 

 3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 

 5/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego 

 ( in blanco ), 

 6/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 7/ zaciągnięcia zobowiązania, 
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 8/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości , 

 9/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. 
 

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie sesji. 
 

Wniosków o zmianę pzredstawionego porządku obrad sesji nie było. 
 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad LIX sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Wnioski i zapytania . 
 

1. Kazimierz Kielar z Klimkówki zwrócił się z prośbą o wykonanie rozgarnięcia 

wysypanego gruzu na drogę w kierunku do pól za PRYMĄ w okolicach gdzie było 

usytuowane dawne wysypisko śmieci . 

2. Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego zwrócił się z prośbą aby firma 

wykonująca sieć centralnego ogrzewania w Domu Ludowym we Wróbliku 

Szlacheckim jeszcze na okresie gwarancyjnym dokonała jej przeglądu Są pewne 

kłopoty z zainstalowaną dmuchawą. 
 

4. Rozpatrzenie projektów uchwal : 
 

 1/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu oraz posadowienia stacji transformatorowej na działce 

stanowiącej własność Gminy Rymanów w celu doprowadzenia i wyprowadzenia 

energii elektrycznej. 
 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uczestniczący w obradach sesji przedstawiciel ZE w Sanoku powiedział, że koncepcja 

lokalizacji transformatora jest w miejscu istniejącego na tej działce słupa.Będzie tylko 

potrzeba dokonania jego wymiany  i usytuowania na nim transformatora . Zostaną 

zachowane wymagane odległości od granic działki . Żadnych uciążliwości  dla 

mieszkańców nie będzie. 
 

Radna Krystyna Przybyła – Ostap  z Bzianki potwierdziła, że mieszkańcy obawiali się , czy 

usadowienie transformatora nie  spowoduje  jego uciążliwości dla nich i budowy w tamtym 

rejonie budynków mieszkalnych. Te obawy w swym wystąpieniu rozwiał przedstawiciel 

PGE Rejon Energetyczny w Sanoku. 

 

Więcej zapytań nie było. 

 

Przedstawiony przez Burmistrza Gminy projekt uchwały w głosowaniu jawnym został 

przyjęty przy 14 głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 608 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 2/ wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Erasmus +, 

Akcja 2.,, Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół ''. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : Program Erasmus + wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku  i jego realizacja 

zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020. Projekt będzie realizowany w Zespole 

Szkół Publicznych w Rymanowie. Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy 

szkołami w zakresie pomocy charytatywnej i pracy społecznej oraz zaangażowanie uczniów 

do przyjęcia aktywnej podstawy na rzecz pomocy innym. Językami projektu i komunikacji 

pomiędzy szkołami będzie język niemiecki i jezyk angielski .Udział Zespołu Szkół 

Publicznych w Rymanowie w tym projekcie jest rezultatem trwającej od kilku lat 

współpracy i przyjaźni ze szkołami w Niemczech i Austrii, które zaproponowały wspólną 

pracę nad tym projektem, natomiast szkoła na Węgrzech to nowy partner do współpracy. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 609 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 3/ 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 Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 610 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnienim zapoznała skarbnik Gminy 

uzasadniając konieczność dokonania zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 611 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 5/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego  

( in blanco ). 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę operacji 

skierowanych do współfinansowania  w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na lata 

2007 – 2013. Na liście tej znajduje się operacja pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie''. Gmina Rymanów została 

zaproszona na podpisanie umowy o przyznanie pomocy. Podczas jej zawierania zostanie 

podpisana deklaracja do weksla in blanco oraz weksel in blanco, które będa stanowić 

prawne zabezpieczenie wykonania zapisów umowy. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 612 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 6/ zaciągnięcia zobowiązania. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : w związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2014 roku przestają obowiązywać 

umowy na świadczenie usług dowozu uczniów do szkół należy przeprowadzić nowe 

postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców zadań w zakresie dowozu uczniów 

do szkół w 2015 roku. Obowiązek dowozu wynika z art. 177 ustawy z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm ).  
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 613 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 7/ zaciągnięcia zobowiązania. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : Gmina Rymanów złożyła wniosek o dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie 

Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie ''.Wniosek został pozytywnie rozpatrzony  przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Stąd projekt uchwały w sprawie 

zaciągnięcia w 2014 roku zobowiązania na rok 2015 na realizację w/w zadania. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 614 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 8/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości gabinetów zabiegowych w 

szkołach . Na podstawie w/w projektu z w/w zwolnienia mogą korzystać tylko gabinety 

zabiegowe, pielęgniarskie prowadzone przez szkoły. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący  Rady ustalił,że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr LIX / 615 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 9/ zaliczenia dróg gminnych na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg 

gminnych. 
 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwalę Nr LIX / 616 / 14.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 

 Po zakończeniu obrad podejmę działania o realizację zgłoszonych wniosków i 

zapytań przez radnych. 
 

6. Zamknięcie sesji. 
 

 Prowadzący obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej 

został zrealizowany w całości. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 8 20 zamknął 

obrady LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie . 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik podziękował wszystkim 

uczestnikom sesji za współpracę  w ciągu całej kadencji Rady 2010 – 2014. 
 

 Na tym protokół  zakończono. 
 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 
 

 

 

  

 


