
    P r o t o k ó ł  Nr XXVII /16 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18 października 2016 roku 

 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXVII otworzyła o godzinie 9 -tej i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie , 

Farbaniec Wojciech - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Materniak Jan  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Penar Marek  - Sekretarz Gminy. 

 Łożańska Bernarda - Skarbnik Gminy. 

 Zajdel Bożena  - Radca Prawny. 

 Kwiatkowska Anna - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Podlaszczak Witold - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności , przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 15 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie ( 

jak w załączeniu do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez : 

1/ zdjęcie z punktu 10 podpunktu 9 – udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na zawarcie 

umowy zamiany nieruchomości położonych w Sieniawie i Klimkówce. 

 

2/ uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 

 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 przystąpienia Gminy Rymanów – Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie do realizacji 

projektu w ramach Programu Erasmus Plus Akcja KA1 ,, Mobilność kadry edukacji 

szkolnej''. 

Więcej wniosków do porządku nie zgłaszano. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej zgłoszone wnioski Burmistrza Gminy poddała pod głosowanie . 

Wniosek1 o zdjęcie z porządku obrad sesji rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w 

Sieniawie i Klimkówce . 

 

Wynik głosowania – 15 głosów za. 
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Wniosek 2 o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie 3 projektów uchwał w wyniku  głosowań 

oddzielnych zostały przyjęte przy 15 głosach za. 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 10 jako podpunkty 2, 9 i 11otrzymanego porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XXV i XXVI sesji nadzwyczajnej 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 XXV i XXVI sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

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

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

2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz matur. 

9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek 

organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń 

majątkowych. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXI/212/16 z dnia 15 kwietnia 

2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, 

 4/ zaciągnięcia zobowiązania , 

 5/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 6/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, 

 7/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017 rok, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów  zgody na przyjęcie nieruchomości 

niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów, położonych w  Klimkówce, 

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

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 

Bałuciance, 

 11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 12/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. 

 13/ przystąpienia Gminy Rymanów – Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie do 

realizacji projektu w ramach Programu Erasmus Plus Akcja KA1 ,, Mobilność kadry edukacji 

szkolnej ''. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących 

zarządów osiedli. 

12. Zamknięcie sesji. 

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

Miejskiej w Rymanowie. 
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3. Przyjęcie protokołów XXV i XXVI nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXV sesji z dnia 26 sierpnia 2016 

roku. 

Za przyjęciem głosowalo 15 radnych. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXVI sesji nadzwyczajnej z dnia 9 

września 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 przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym za okres od 27 sierpnia 

2016 roku do 18 października 2016 roku. 

( Sprawozdanie  - 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 XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 sierpnia 2016 

roku do 18 października 2016 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXV i XXVI sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 25 sierpnia 2016 roku do 18 października 2016 

roku. 

( Informacja - załącznik do protokołu ). 

 

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

osiedli. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa : 

 wnioskuje o zabezpieczenie i zmagazynowanie ławek parkowych w Parku nad Czarnym 

Potokiem , 

 pytał o zwiększenie budżetu na jednostki OSP na 2017 rok. 

 

2. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa : 

            -    pytał o losy projektu nowego herbu Gminy Rymanów.     
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    - zwrócił sie z prośbą o sprostowanie  informacji Burmistrza ze swej działalności – 12 

października br. w Króliku Polskim odbylo sie zgodnie z treścią zaproszenia spotkanie radnych a 

nie wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

   3.   Radny Tadeusz Urbanik z Głębokiego : 

 zwrócił się  z zapytaniem, kto zezwolił na nagrywanie dzisiejszej sesji przez Grzegorza 

Wołczańskiego. 

 

  4.   Radny Krzysztof Guzylak z Wróblika Szlacheckiego : 

 wnioskuje o zwrócenie się do Zarzadcy Drogi Wojewódzkiej 887 o wykonanie odmulenia 

rowu przy ul. Kolejowej we Wróbliku Szlacheckim., 

 pytał o przebieg toczącej się sprawy o zasiedzenie drogi na ulicy Zielonej we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

   5.  Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej : 

 zgłasza częstą awaryjność sieci oświetlenia ulicznego ulicy Wierzbowej w Rymanowie 

Zdroju, 

 przecięcia gałęzi drzewa zasłaniającego lampę uliczną przy wjeździe na ulicę Ogrodową w 

Rymanowie Zdroju, 

 wnioskuje o remont mostu przy ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej od strony Rymanowa 

Zdroju, 

 wskazania geodezyjnego drogi gminnej od posesji 344 przy ulicy 3 Maja w kierunku lasu ( 

zachód ), 

 wskazał na konieczność uporządkowania działki po Lepach ul. Nadbrzeżna 154 i wycięcie 

żywopłotu. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki : 

- wnioskuje o naprawę łącznika drogi k/kopalni przed Iwoniczem Zdrojem- ta część drogi jest 

jeszcze własnością Nadleśnictwa, 

- zasygnalizowł problem powstającego dzikiego wysypiska  śmieci przy ustawionych 

pojemnikach  na górnym przystanku w Klimkówce. 

 

7. Radny Michał Chentosz z Posady Górnej : 

- wnioskuje o zamontowanie łapacza wody przy posesji p. Różowicza Andrzeja i Jana w 

Posadzie Górnej, 

 

8. Radny Józef Kijowski z Milczy : 

- zgłasza konieczność kontroli przez Policję respektowania ograniczenia tonażu na drodze 

powiatowej do Beska, 

- zgłasza potrzebę napraw nieświecących lamp oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i 

Słonecznej. 

 

9. Janusz Dąbrowski – sołtys sołectwa Głębokie : 

- wnioskuje o zakup przecinarki do gałęzi przez Zakład Gospodarki Komunalnej  żeby można 

na bieżąco przecinać zwisające nad drogą gałęzie, 

- prośba o zwrócenie uwagi myśliwym , żeby zaprzestali jazdy po drogach polnych po 

opadach deszczu kiedy są rozmokłe . 

 

10. Czesław Szajna – przewodniczacy osiedla Nr 1 Rymanów : 

- wnioskuje o zamontowanie świateł na krzyżówce ul. Mitkowskiego- Paderewskiego- 

Sanockiej w celu poprawy bezpieczeństwa  użytkowników tych dróg. 



      - 5 -       

 

 11. Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego : 

- zgłosił powstałe po ostatnich obfitych opadach deszczu dwie wyrwy w brzegach rzeki Tabor 

w rejonie kładki, która łączy oba Wróbliki z prośbą o ich naprawę . 

 

12. Jan Zalisz – sołtys sołectwa Wisłoczek : 

- kolejny raz zgłasza tragiczny stan linii telefonicznej od Rudawki w stronę Wisłoczka i 

Puław. 2 słupy zniszczone, drzewa pospadały na linię – jak tak dalej będzie to będziemy 

pozbawieni łączności telefonicznej. 

 

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

2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz matur. 

 

 W roku szkolnym 2015/2016 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w pełni 

zabezpieczała potrzeby mieszkanców Gminy Rymanów. Analizując sytuację demograficzną w 

Gminie Rymanów należy stwierdzić, że w najbliższych latach w szkołach prowadzonych i 

dotowanych nie zabraknie miejsc zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów. 

 W okresie sprawozdawczym wykonywano działania zmierzające do poprawy bazy 

lokalowej szkół i placówek, w tym remonty w obiektach szkół przekazanych do prowadzenia oraz 

użyczonych w nieodpłatne użytkowanie. W obiektach tych zgodnie z potrzebami wykonano prace 

remontowe w tym : odnowienie ścian w części pomieszczeń, wymiana, cyklinowanie i lakierowanie 

podłóg, remont placu zabaw i dokupienie nowych elementów.W szkołach prowadzonych przez 

samorzad gminy wykonano szereg zadań zmierzających do poprawy  warunków nauczania. 

Najważniejszą inwestycją była adaptacja poddasza Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie na 

potrzeby Szkoły Muzycznej. Powstały w ten sposób sale do indywidualnych zajęć nauki gry na 

instrumentach oraz sale do zajęć teoretycznych, a także salka koncertowa. 

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 

wykazuje, że najlepsze wyniku tj.wyższe od średnich wyników w powiecie, województwie 

uzyskało cztery szkoły podstawowe : w Sieniawie, Rymanowie, Posadzie Górnej i Głębokiem. 

Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej 

wartości dokonanej czyli wykorzystania wyników gimnazjalnego do oceny efektów nauczania 

każdego ucznia przy uwzględnieniu jego predyspozycji 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 wynika, że najlepsze wyniki tj.. wyższe od średnich 

wyników w powiecie i województwie uzyskały trzy Gimnazja : w Posadzie Górnej, Rymanowie i 

Sieniawie., natomiast średni wynik w Gminie Rymanów ze wszystkich części egzaminu 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 lepsze niż średnie w województwie i w kraju, podobnie 

jest ze współczynnikiem zdawalności. 

Wszystkim zaangażowanym w rozwój gminnej oświaty Burmistrz Gminy złożył serdeczne 

podziękowania. 

W zapytaniu radny Andrzej Biel – pytał o wysokość subwencji dla ucznia Szkoły Muzycznej. 

Po udzielonej odpowiedzi przez Burmistrza Gminy zakończono omawianie tego punktu porządku 

obrad sesji. 

Rada Miejska w Rymanowie przedłożoną informację przyjęła do wiadomości. 
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9. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek 

organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania 

oświadczeń majątkowych. 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym przewodniczący rady winien 

przeanalizować złożone przez radnych oświadczenia majątkowe i przesłać je do urzędu skarbowego 

celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach. 

Mając na uwadze te wskazania dokonałam analizy oświadczeń. Stwierdziłam , ze wszyscy radni 

złożyli oświadczenia w terminie. Były one wypełnione w sposób staranny, kompletny i 

wyczerpujący. Nie stwierdziłam sytuacji , by w oświadczeniach podano nieprawdę lub zatajono 

prawdę. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie dokonanej analizy 

oświadczenia majątkowego Burmistrza Gminy i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie. W 

oświadczeniach – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

 Sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Gminy przedstawił informację z dokonanej 

analizy pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Łącznie oświadczenia 

majątkowe złożyły 24 osoby.  W stosunku do 22 oświadczeń Urząd Skarbowy nie miał żadnych 

uwag, w przypadku dwóch pozostałych wskazane zostały drobne uwagi. 

 

 Wszystkie złożone oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Gminy Rymanów. 

 

    /  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 50 /  

 

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach  : 

 

1/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXI/212/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

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

Uzasadnienie : ze względu na brak możliwości zakończenia realizacji całego zakresu dokumentacji 

technicznej dla zadania ,, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa 

budowa chodnika na terenie Gminy Rymanów '' o wartości 150.000 zł zasadnym stało się uchylenie  

tej uchwały w bieżącym roku i podjęcie takiej uchwały w styczniu 2017 roku. Daje to szansę na 

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jednym roku budżetowym. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.  

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 259 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

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

Uzasadnienie :  usuwa się przedsięwzięcie realizowane w okresie od 2016 roku do 2017 roku pn.,, 

Budowa przykrycia kortu tenisowego wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz rozbudowa 

istniejących kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju w związku z nie otrzymaniem 

dofinansowania na jego realizację. 

 

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 XXVII / 269 /16. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

3/ 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 010 Rolnictwo łowiectwo zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych o 

kwotę 200.000 zł. 

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszamy dochody o kwotę 516.600 zł z powodu 

nieotrzymania dofinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 

drogi w Klimkówce i Rymanowie.Zwiększono dochody o kwotę 90.000 zł na usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych zgodnie z promesą na remont drogi w miejscowości Puławy. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększamy dochody z tytułu sprzedaży działek o kwotę 

401.336,68 zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększamy dochody z tytułu zwrotu kosztów dokształcania 

między innymi z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 4.900 zł. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej zwiększamy dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej o kwotę 

200.000 zł. 

W dziele 758 Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększenie subwencji 

oświatowej o kwotę 63.641 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych 

polegające na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do 

naliczania algorytmu części oświatowej subwencji oraz w kwocie 127.586,32 zł z tytułu dotacji do 

zwrotu funduszu sołeckiego za 2015 rok. 

W dziele 801 Oświata i wychowanie zgodnie z pismami dyrektorów szkół zwiększono dochody o 

kwotę 8.154 zł w tym : opłata za przedszkola ponad godziny bezpłatne w kwocie 3.146 zł, za 

wynajm sali gimnastycznej kwota 3.600 zł oraz odszkodowanie za zniszczenia kwota 1.048 zł. 

W dziele 926 Kultura fizyczna zmniejszenie o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki na zadaszenie i rozbudowę kortów tenisowych w Rymanowie  Zdroju z powodu 

umieszczenia zadania na liście rezerwowej i braku czasu na jego wykonanie do końca roku. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 895.618 zł zmniejszenie o kwotę 816.600 zł. 

 

Dokonanoo następujących zmian w wydatkach :  

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono wydatki na nowe przyłącza wodociągowe i 

kanalizacyjne na terenach wiejskich w kwocie 28.000 zł. 

W dziale  600 Transport i łączność zmniejszono wydatki w kwocie 150.000 zł na pomocy 
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 rzeczowej na drogach wojewódzkich, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o  

kwotę 110.000 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 516.600  zł na drogę w Klimkówce i 

Rymanowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz zwiększono 

wydatki na remont drogi w miejscowości Puławy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

w kwocie 90.000 zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono 50.000 zł na wypożyczenie oświetlenia 

świątecznego w ramach promocji gminy oraz wydatki na dokształcenie dofinansowane w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 4.900 zł. 

W dziele 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 80.000 zł 

w tym :  

 na wykonanie posadzki w remiozie OSP Klimkówka kwota 10.000 zł, 

 na wykonanie ogrodzenia remizy OSP ul. Nowa Wieś kwota 20.000 zł, 

 na zakup samochodu dla OSP Bałucianka kwota 50.000 zł. 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 

100.000 zł z powodu spłaty rat wymagalnych zamiast w miesiącu grudniu w miesiącach 

wcześniejszych luty, marzec, kwiecień w kwocie 3.800.000 zł. 

W dziale 801 oświata i wychowanie oraz dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza łącznie saldo 

zwiększenia o kwotę 530.718 zł ( jest to wynik przesunięć pomiędzy dotacjami omówiony w treści  

uchwały ) w tym : 

 zwiększenie kwoty dotacji dla szkół i przedszkoli po przeliczeniu wydatków na ucznia oraz 

korekcie liczby uczniów kwota 160.564 zl, 

 300.000 zl zwiększenie na wynagrodzenia do szkoł z powodu nowych orzeczeń o potrzebie 

kształcenia, urlopów na poratowanie zdrowia, zatrudnieniu asystenta nauczyciela, zmian 

organizacyjnych oraz zwiększeniu zatrudnienia w internacie i świetlicy, 

 zwiększenie wydatków zgodnie z pismami dyrektorów i otrzymanymi dochodami o kwotę 

8.146 zł, 

      -     na plac zabaw przy ZSP w Rymanowie kwota 50,000 zł, 

      -    na dokumentację projektową na przebudowę obiektu strzelnicy w Rymanowie kwota 12.000  

  złotych. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie zwiększenie 102.000 zł , w tym 

na : 

 nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne na terenach miejskich w kwocie 22.000 zł, 

 utrzymanie zieleni 30.000 zł, 

 wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Zdrojowego kwota 20.000 zł, 

 program rewitalizacji dla Gminy Rymanów kwota 30.000 zł. 

W dziele 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łącznie zwiększenie 50.000 zł, w tym na : 

 zwiększenie dotacji dla GOK kwota 30.000 zł, 

 studium wykonalności dla projektu rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury kwota 10.000 zł, 

 dokumentacja techniczna na remont zabytkowej stacji transformatorowej w Rymanowie 

Zdroju kwota 10.000 zł. 

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono wydatki o kwotę 200.000 zł na budowie przykrycia 

kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju z powodu braku dofinansowania. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 1.133.660 zł, zmniejszono o kwotę 1.054.648 zł 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel wskazał , że w propnowanych zmianach brak jest środków na 

remont kanalizacji na ul. Piekarskiej i ul. Bocznej. 

W odpowiedzi Pan Burmistrz Gminy powiedział, że zostaną one wykazane w projekcie budżetu 

Gminy Rymanów na 2017 rok. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXVII / 261 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

Uzasadnienie :  Burmistrz Gminy jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Realizując niniejszy zapis ustawy konieczne jest 

zabezpieczenie środków finansowych na realizację  tego zadania. Zobowiązanie na rok 2017 

zaciągnięte zostanie na kwotę do 300.000 zł. 

 

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 XXVII / 262 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zaciągnięcia zobowiązania . 

 

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

Uzasadnienie : zobowiązanie  do wysokości 150.000 zł zostanie zaciągnięte na pokrycie kosztów 

projektu budowy basenu w Rymanowie Zdroju. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel – pytał , czy będzie to basen przykryty z ciepła wodą. 

W odpowiedzi Burmistrz Gminy powiedział, że  ma to być nowoczesny basen otwarty. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXVII / 263 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 

 

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

Uzasadnienie :projekt uchwały dostosowano do obwieszczenia Ministra Finansów z 28 lipca 2016 r. 

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku ( MP z 5 

sierpnia 2016 r.,poz.779) w roku 2017 stawki podatków i opłat lokalnych ustalone przez gminy nie 

mogą przekraczać podanych w obwieszczeniu stawek maksymalnych. ( niektóre uległy obniżeniu ). 

Dotyczy to następujących stawek podatku od nieruchomości : od gruntów i od budynków lub ich 

części. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości w projekcie uchwały pozostają bez zmian. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udzial 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 264 / 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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7/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2017 rok. 

 

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

Uzasadnienie : w projekcie uchwały proponuje się dotację przedmiotową w formie dopłaty do 

sprzedanej wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy Rymanów przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie w wysokości 1,25 zł do 1 m 3 dostarczonej wody dla gospodarstw 

domowych. Uchwalenie przedmiotowej dotacji w tej wysokości skutkować będzie zaplanowaniem 

w budżecie gminy na 2017 rok kwoty w wysokości 100.000 zł . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 265 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju. 

 

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

Uzasadnienie : właściciele działek nr 295/2 i nr 296/2 w Rymanowie Zdroju stanowiące w terenie 

drogę dojazdową wystąpili z wnioskiem o przejęcie w/w nieruchomości na rzecz 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 XXVII / 266 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce. 

 

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

Uzasadnienie : właściciel działek nr 1062 i 1060/6 położonych w Klimkówce wystapił z wnioskiem 

o ich przejęcie na rzecz Gminy Rymanów z przeznaczeniem na cel publiczny – droga gminna. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 267 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 

Bałuciance. 

 

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

Uzasadnienie : na wniosek właścicieli nieruchomości sąsiadujących i po uzyskaniu pozytywnej  
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opinii zebrania wsi Bałucianka  przygotowany został projekt uchwały w sprawie wykazania do 

sprzedaży  działek 253/1 i nr 253/2 położonych w Bałuciance. 

 

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 XXVII / 268 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów  Zdrój ''. 

 

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

Uzasadnienie : zmiana dotyczy przeznaczenia terenów zabudowy usługowej ( usługi rekreacji i 

odnowy biologicznej ) na realizację innych obiektów – basen kąpielowy. 

Przedmiotem zmiany MPZP Rymanów Zdrój w w/w obszarze będzie ustalenie m.in. zasad podziału 

nieruchomości. 

 

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 XXVII / 269 / 16.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. 

 

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

Uzasadnienie : uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie 

tworzy tekst jednolity statutu. Obowiązujący statut z 2010 roku był zmieniany czterokrotnie. 

Zostały również poszerzone cele i zadania ośrodka o organizację wystaw w Galerii Sztuki. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

 

Podjeto Uchwałę Nr XXVII / 270 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ przystąpienia Gminy Rymanów – Zespołu  Szkół Publicznych w Rymanowie do realizacji 

projektu w ramach Programu Erasmus Plus Akcja KA 1,,Mobilność kadry edukacji 

szkolnej''. 

 

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

Uzasadnienie :  Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie zgłosił się do udziału w europejskim 

projekcie Erasmus Plus Akcja KA 1 ,, Mobilność kadry edukacji szkolnej ''. Wniosek został 

zgłoszony do Narodowej Agencji programu Erasmus Plus w Warszawie poprzez Szkołę Języków 

Obcych SJO Glossa w Krakowie, która pilotażuje projekty Erasmus Plus. Głównym celem projektu 

jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach i warsztatach  
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metodycznych w wybranych krajach UE. Do udziału w projekcie zgłoszono 8 nauczycieli Zespołu 

Szkół Publicznych w Rymanowie. Deklaracje nauczycieli zostały wstępnie zaakceptowane przez 

weryfikatorów Szkoły Języków Obcych SJO Glossa w Krakowie i przekazane do dalszych etapów 

rekrutacji. 

 

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 XXVII / 271 / 16. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11. Odpwiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i  

przewodniczących osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy Rymanów ,Komendant Komisariatu 

Policji w Rymanowie i Radca Prawny Urzędu Gminy w Rymanowie. 

> po zakończeniu organizacji imprez w Parku nad Czarnym Potokiem ławki zostaną zabezpieczone 

i zmagazynowane. W trakcie prac nad projektem budżetu gminy na 2017 rok uwzględnimy przyjęte 

stanowisko radnych w zakresie zwiększenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie 

jednostek OSP. 

> skierowane zapytanie odnośnie projektu nowego herbu zostało zaprezentowane i omówione 

podczas odpowiedzi na wniosek radnego , 

> na zapytanie dotyczące nagrywania obrad sesji XXVII sesji odpowiedzi udzieliła Radca Prawny, 

> po doprecyzowaniu wniosku przez Referat RIN wystąpimy z wnioskiem do Zarządcy Drogi 

Wojewódzkiej o wykonanie odmulenia wskazanego rowu, a w toczącej się sprawie o zasiedzenie 

drogi na ul. Zielonej  we Wróbliku Szlacheckim odpowiedzi udzieliła Radca Prawny, 

> częste awarie sieci oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowej są nam znane . Prowadzone są rozmowy 

z wykonawcą sieci o skuteczne załatwienie tego problemu. 

Podejmiemy strania o dokonanie obcinki gałezi drzewa zasłaniającego lampę oświetlenia ulicznego 

na ul. Ogrodowej w Rymanowie Zdroju. Remont mostu będzie ujęty do realizacji w 2017 roku . 

Referat RIN po rozmowie z radnym zastanowi się nad rozwiązaniem problemu wskazania 

geodezyjnego granic wskazanej drogi gminnej . Doprowadzimy do końca prace związane z 

uporządkowaniem działki po rozebranym budynku po Lepach i rosnącym na niej żywopłotem. 

> pracownik referatu RIN sprawdzi w terenie zasadność wniosku o naprawę łącznika drogi 

k/kopalni przed Iwoniczem Zdrojem i podejmie działania naprawcze , a sprawą powstającego 

dzikiego wysypiska śmieci na górnym przystanku zajmą się odpowiednie służby gminne, 

> pracownik Referatu RIN uzgodni z radnym wskazane miejsce zamotowania łapacza wody i 

podejmie działania co do jego realizacji, 

> wskazany odcinek drogi powiatowej do Beska w zakresie przekraczania wskazanego tonażu jest 

pod szczególnym nadzorem Policji . Wskazane nieświęcące lampy oświetlenia ulicznego w Milczy 

zgłosimy odpowiedzialnym służbom. 

> ZGK zastanowi się nad celowością i możliwością zakupu przecinarki do gałęzi drzew a 

starażnicy Straży Miejskiej porozmawiają z kołem łowieckim o zwrócenie uwagi myśliwym aby 

zaprzestali jazdy po drogach polnych po silnych i obfitych opadach deszczu kiedy sa one miękie i 

rozmokłe . 

> wniosek o zamontowanie świateł na wskazanej krzyżówce w Rymanowie zasadny i słuszny.Będę 

czynił starania o wskazanie wszystkich miejsc zagrożeń celem poprawy bezpieczeństwa na odcinku 



drogi krajowej Nr 28 w Gminie Rymanów. 
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> wniosek o naprawę powstałych wyrw w brzegach rzeki Tabor w rejonie kładki we Wróbliku 

Szlacheckim zostanie skierowany do PZMiUW w Rzeszowie z powiadomieniem Oddziału 

Krośnieńskiego, 

> odpowiednie służby gminne nawiążą  kontak z operatorem  sieci telefonicznej i zgłaszą mu  

tragiczny jej stan na odcinku od Rudawki w stronę Wisłoczka i Puław. W przypadku kolejnego 

braku zainteresowania tą sprawa przez operatora – nagłośnimy ten problem w środkach masowego 

przekazu. O podjętych działaniach i ich odpowiedziach ze strony operatora sieci  proszę na bieżąco 

informować pisemnie sołtysów sołectw Wisłoczka i Puław. 

 

Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

poinformowała, ze porządek obrad XXVII sesji został zrealizowany w całości. 

Podziękowała za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom  i o godzinie 12 05 zamknęła 

obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyla - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


