
     P r o t o k ó ł  Nr XXIII /12 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, odbytej w dniu 29 maja 2012 roku 

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

 

 

 Sesję XXIII otworzył o godzinie 9 o5   i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk   - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego, 

Jan Pelczar    - radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, 

Wojciech Farbaniec   - Burmistrz Gminy Rymanów, 

Marek Penar    - Sekretarz Gminy, 

Bernarda Łożańska   - Skarbnik Gminy, 

Bożena Zajdel   - Radca Prawny, 

Adam Dutka    - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, 

Grzegorz Sołtysik   - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu, 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Ad., 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w 

sprawie otrzymanego porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o  : 

1/ uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

2/ zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych został przyjęty przy 13 głosach za . 

Za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów głosowało 4 radnych, przeciwnym 7 i 2 

wstrzymujących. 
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji wraz z informacją o 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów : 

- dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza Gminy, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok, 

- zapoznanie z opinią RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, 

- zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za okres od 1.-

01.2011 do 31.12.2011 rok, 

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Rymanów za 2011 rok, 

- zapoznanie z opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Gminy absolutorium, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy w Rymanowie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok 

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacja o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2011 rok.. 

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów : 

- komendanta Komisariatu Policji, 

- komendanta Straży Miejskiej. 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

 2/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów, 

 3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 

 oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 

 Komunalnej w Rymanowie, 

 4/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

 5/ wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i 

 kluby dziecięce na terenie Gminy Rymanów, 

 6/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  

 w Rymanowie, 
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 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku 

 Królewskim, 

 9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

 Rymanów'', 

 10/ trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przyznawanych dla przedszkoli 

 publicznych i publicznych szkół, o których mowa w art. 80 ust.1ustawy o systemie 

 oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół 

 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy 

 Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad XXIII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2012 roku 

Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych. 

 

Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

Ad.5. Informację  o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków  na XXII 

sesji przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

Ad.6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie , wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 26 kwietnia do 25 maja 

2012 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za 

okres od 28 kwietnia do 29 maja 2012 roku oraz informację z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych od dnia 27.04.2012 roku do dnia 28.05.2012 roku. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 



      -  4  - 

 

Ad. 7. Interpelacje radnych. 

 

1. Bronisław Bruk – z Puław zgłosił interpelację w sprawie wystąpienia do RZGW w 

Rzeszowie o wykonanie zabezpieczenia obrywających się nadbrzeżnych skarp koło 

kościoła Dom Modlitwy i koło posesji p. Kraina na której usytuowana jest wiata 

gospodarcza. 

 

2. Henryk Smolik – zgłosił interpelację w sprawie zablokowania przez Zarząd 

Uzdrowiska Rymanów S.A. drogi dojazdowej do bloków nr 42 i 44 przy ul. 

Zdrojowej w Rymanowie Zdroju poprzez postawienie ogrodzenia. Ogrodzenie to 

powoduje duże utrudnienia w komunikacji dla mieszkańców bloków w większości 

zamieszkałych przez pracowników Uzdrowiska. Uważam , że takie postępowanie 

Zarządu uzdrowiska jest bezprawne. Proszę Pana Burmistrza Gminy o podjęcie 

działań w celu znalezienia wspólnego rozwiązania zaistniałego problemu. 

 

 

Ad.8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok 

i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

 

 Sprawozdanie finansowe Gminy Rymanów za 2011 rok omówiła Bernarda Łożańska 

– Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok omówił Wojciech 

Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Omawiając sprawozdanie Burmistrz Gminy nawiązał do przyjętej Uchwały Rady Miejskiej 

z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok. Budżet po 

stronie dochodów  wynosił 44.273.537 złotych . Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku plan 

dochodów wyniósł 47.874.815,30 zł i wzrósł do planu pierwotnego o 8,13 %. 

Dochody budżetowe wykonano w kwocie 50.137.184,47 zł,co stanowi 104,73 % 

planowanych dochodów. 

Uchwalony budżet na 2011 rok po stronie wydatków wynosił 45.746.157 zł. Po 

uwzględnieniu zmian na przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wzrósł do 

kwoty  52.777.353,30 zł. 

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 49.880.567,36 zł, co stanowi 94,5 % 

planowanych wydatków. 

W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 

2.731.380 zł. W przypadku budżetu Gminy Rymanów nadwyżka na dzień 31.12.2011 roku 

wynosi 256.617,11 zł, przy planowanym deficycie 4.902.538 zł. 

 

W dyskusji głos zabrali :  

 

1. Radny Stanisław Adam – przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia 

stwierdził, że komisje Rady dokonały analizy opracowanego w sposób bardzo 

szczegółowy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok , z 

którego wynika, że gospodarka środkami była prowadzona w sposób racjonalny i 

bezpieczny. Za jego wykonanie dziękuję Burmistrzowi Gminy . 
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2. Radny Henryk Smolik – sprawozdanie z realizacji budżetu w sposób szczegółowy 

przedstawia zrealizowane w 2011 roku inwestycje kubaturowe i sieciowe w ramach 

pozyskanych środków . Zrealizowane zadania to obiektu oświatowe, kulturalne i 

sportowe . Oznacza to, że dla młodych mieszkańców w Gminie tworzy się dobre 

warunki dla ich rozwoju. Planowane dochody budżetowe zostały wykonane w 104,7 

% . Świadczy to o dobrze prowadzonej i zorganizowanej gospodarce finansowej 

Gminy Rymanów. Za to wszystko dziękuje Burmistrzowi Gminy , jego Zastępcy , 

Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu. 

Za realizację budżetu dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom , 

przewodniczącym zarządów osiedli . Dziękuję za wykonane zadania w moim okręgu 

wyborczym , które przyczyniły się do poprawy wizerunku i upiększenia uzdrowiskowej 

miejscowości Gminy Rymanów. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Michał Chentosz przedstawił 

wypracowane stanowisko  w sprawie sprawozdań finansowych przedłożonych przez 

Burmistrza Gminy za 2011 rok.  

Po ich rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 16 maja bieżącego roku Komisja Rewizyjna 

stwierdziła, że wykazane kwoty w sprawozdaniu finansowym / bilans z wykonania budżetu 

/ są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu na koniec 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania 

Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok . 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 13 głosach 

za. 

Uchwała Nr XXIII / 260 / 12 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy zapoznał z Uchwałą Nr IX / 2 / 2012 z dnia 30 marca 2012  roku składu 

orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : sprawozdania 

Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2011 rok. 

Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Burmistrza 

Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2011 rok. 

/ Uchwała – załącznik do protokołu /. 

 

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za okres od 1.01.2011 roku do 

31.12. 2011 roku omówił Burmistrz Gminy Rymanów. 

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestaw danych o majątku Gminy 

Rymanów o wartości łącznej 142.238.655,47 zł. 

W trakcie w/w okresu stan mienia uległ zwiększeniu o kwotę 10.458.272,13 zł. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu 

Gminy Rymanów za 2011 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Chentosz. 

Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania zwróciła uwagę na : 

 całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku 2011, 

 prawidłowość wykonania budżetu za 2011 rok z uwzględnieniem realizacji 

dochodów i wydatków, 
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 wypracowane stanowisko podjęte w formie Uchwały składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2011 rok, 

 analizę stanu mienia komunalnego Gminy Rymanów za 2011 rok. 

 

 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 

Rymanowie postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Rymanów za 

2011 rok. Uznanie realizacji budżetu za właściwe i efektywne pozwoliło Komisji 

Rewizyjnej wysunąć wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 

wykonanie budżetu w 2011 roku. 

Burmistrz Gminy Rymanów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował 

się zasadami celowości, legalności , rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 

publicznymi. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – zapoznał z treścią Uchwały Nr IX / 

7/2012 z dnia 18 maja 2012 roku składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie : 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok. 

/ Uchwała – załącznik do protokołu / 

 

 Dyskusji i zapytań nad całością przedstawionych materiałów nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – przedstawił projekt Uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2011 rok, który w głosowaniu 

został przyjęty przy 13 głosach za. 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 261 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po podjęciu uchwały Burmistrz Gminy podziękował za udzielone absolutorium. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 2o . 

 

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

połączone z informacją o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów za 2011 rok – przedstawiła 

Danuta Penar – kierownik GOPS w Rymanowie. 

/ Sprawozdanie załącznik do protokołu /. 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Rymanów. 

Realizuje zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych 

oraz świadczeń alimentacyjnych. Prowadzi postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz wypłaca dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy. 

Od połowy 2011 roku realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, którego głównym celem jest przeciwdziałanie 
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przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie poprzez stworzenie 

zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

profesjonalnej pomocy. 

W roku 2011 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zostały zwołane dwukrotnie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

Rada Miejska w Rymanowie przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów : 

 komendanta Komisariatu Policji, 

 komendanta Straży Miejskiej. 

 

/ Informacje – załączniki do protokołu/ 

 

Rada Miejska w Rymanowie informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie 

Rymanów przyjęła do wiadomości. 

 

Ad. 11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że projekty uchwał zostały  pozytywnie zaopiniowane przez 

obradujące Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 262 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu 

brało udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych i 6 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 263 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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3/ zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 

oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedłożył wniosek o 

zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Rymanów na okres od dnia 01 lipca 2012 roku do dnia 30 

czerwca 2013 roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie 

niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rymanów.  

Proponowane stawki opłat : 

 za wodę   -   5,89 zł 

 za ścieki   -  3,41 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.    Salę obrad opuścił radny Mieczysław Tomków. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych i 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 264 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : wysokość ustala Rada w drodze uchwały . Nie może ona być wyższa niż 50 

% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych 

przepisów i nie może przekraczać 750 zł. Proponuję jej ustalenie w wysokości 300 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 265 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ ustalenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Rymanów.. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 266 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 

Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zarządzaniem Ogólnodostępnej Wielofunkcyjnej Hali Sportowej w 

Sieniawie , która została oddana do użytku będzie zajmował się Gminny Ośrodek Kultury w 

Rymanowie, któremu ten obiekt zostanie przekazany w nieodpłatne zarządzanie. 

W związku z powyższym wprowadza się zmiany w jego Statucie w którym dodaje się 

zapisy dotyczące zadań Ośrodka oraz że w skład Ośrodka oprócz Domu Kultury, Kina, 

Biura Informacji Turystycznej wchodzi Hala Sportowa w Sieniawie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 267 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek  zainteresowanej strony zakupem działek nr 2888 o powierzchni 

0,4517 ha i nr 2892 o powierzchni 0,4248 ha położonych w Rymanowie , po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zarządu osiedla  został opracowany i przedłożony do uchwalenia projekt 

uchwały.  

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 268 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku 

Królewskim. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie: na wniosek zainteresowanej strony zakupem działki nr 14 o powierzchni 0,57 

ha położonej we Wróbliku Królewskim, po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania 
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wiejskiego został opracowany i przedłożony do uchwalenia projekt uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXIII / 269 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów''. 

 

 Z treścią uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

'' wnioskowana jest przez inwestora, który ma zamiar dokonać zmiany przeznaczenia 

terenów / sąsiedztwo,, Biedronki ''/  w zakresie umożliwiającym budowę pawilonów 

handlowych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych ,  1 przeciwny i 2 

wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIII / 270 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Salę obrad opuścił radny Mieczysław Tomków. 

 

10/  trybu udzielania , rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych do 

przedszkoli publicznych i publicznych szkół o których mowa w art.80 ust.1 ustawy o 

systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, 

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie 

Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów. 

 

 Z treścią uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXIII / 271 / 12 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.12. Odpowiedzi na interpelacje. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> Radnemu Bronisławowi Bruk  odpowiedział, że po dokonaniu wizji w terenie przez 

pracownika Urzędu z udziałem radnego  zostanie przygotowane wystąpienie do RZGW – 

Oddział w Rzeszowie. 

 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi odpowiedział, że odbędzie w tej sprawie  spotkanie z 

Prezesem Uzdrowiska . 

 

 

Ad. 13. Wolne wnioski  i zapytania. 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki – korzystając z obecności na sesji radnego Jana 

Pelczara – dyrektora – etatowego członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 

skierował zapytanie czy będzie wykonana bariera ochronna przy ulicy Szkolnej obok 

szkoły we Wróbliku Szlacheckim o która kilkakrotnie interpelował podczas obrad 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Radny Tomasz Rajnik – zgłosił wniosek o wydłużenie czasu oświetlenia ulicznego w 

Posadzie Górnej do godzin czasu ostatniego kursu autobusu PKS , aby mieszkańcy 

powracający z pracy mogli dojść do swoich domów. 

 Z takimi wnioskami wystąpili również radni Bruk Bronisław – dotyczy miejscowości 

 Głębokie . Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki i Andrzej Wiernusz – Rymanowa / 

 Posady Dolnej /. 

 

3. Radny Pan Stanisław Adam -  zgłosił kilkakrotnie poruszany problem oczyszczenia 

rowów przy drodze powiatowej przy ul. Leśnej w Milczy w kierunku Zmysłówki. 

 W imieniu sołtysa wsi Zmysłówka zwrócił się z prośbą o wykonanie zabezpieczenia i 

 naprawy powstałych wyrw przy drodze , które stwarzają poważne utrudnienia dla 

 użytkowników tej drogi. 

 

4.  Radna Krystyna Przybyła – Ostap – wystąpiła z wnioskiem o dokonanie w ramach 

przeglądu pogwarancyjnego po budowanej sieci kanalizacyjnej dwóch studzienek , 

przy których opadła się ziemia i zabudowanie kilku odcinków rowu, celem 

poszerzenia wąskiej drogi na przysiółek Środek Wsi w Bziance. 

 

5. Radny Wacław Pelczarski – wnioskuje o wykonanie remontu wykonanych 2 

odcinków drogi w kierunku do budowanych wiatraków w Ladzinie. 

 

6. Radny Mieczysław Tomków – zgłosił wniosek  o szersze nagłaśnianie 

organizowanych imprez przez GOK . Przykład ostania wspaniała  impreza Dialog 

Kultur – brak zainteresowania nią  mieszkańców  Rymanowa Zdroju i Gminy. 

Proponuje pod rozwagę aby do repertuaru organizowanych  imprez włączyć ludzi 

teatru aktorów, żeby mogli oni nawiązywać bezpośredni kontakt z widownią, 
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7. Jan Zalisz – sołtys z Wisłoczka zgłosił wniosek o naprawę zapadniętego przepustu na 

asfaltowej drodze gminnej po ostatnich intensywnych opadach . 

 

8. Wiesław Poznar – sołtys z Królika Polskiego skierował zapytanie w sprawie 

wykonania remontów po okresie zimowym na drodze wojewódzkiej w Króliku 

Polskim. 

 

9. Jan Pelczar – dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego zgłosił 

zapytanie w sprawie ustalenia ceny za odbiór odpadów stałych w Gminie  z uwagi na 

zauważalną sytuację , że po wprowadzeniu nowych zasad ich odbioru uległa 

zmniejszeniu ilość oddawanych odpadów stałych oraz  o stanie spraw finansowych 

związanych z budową boiska ORLIK w Rymanowie i drogi w Milczy. 

 

10. Grażyna Skolarczyk – radna Rady Powiatu zwróciła uwagę na fakt, że dobrze się 

dzieje , że na terenie gminy Rymanów inwestuje się w budowę sal gimnastycznych 

dla młodzieży. Dba się też o budowę dróg i linii oświetlenia ulicznego . Niepokojące 

natomiast jest to, że już od bardzo długiego okresu czasu nie wybudowano żadnego 

bloku mieszkalnego, żeby zatrzymać młodych wykształconych ludzi w tym 

środowisku. 

 

Ad.14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i Jan Pelczar – Dyrektor – Etatowy 

Członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. 

 

> Radnemu Tomaszowi Rajnikowi odpowiedział, że jeżeli jest taka wola radnych to dla 

kilkunastu osób powracających z pracy wykonamy wydłużenia czasu oświetlenia ulicznego 

do godziny 24-tej .  Dokonamy to pod warunkiem, że nie będzie budowanych nowych linii 

oświetlenia ulicznego z braku środków na ten cel. 

 

> wnioski dotyczące dróg gminnych zostaną sprawdzone w terenie przez pracownika i 

wówczas podejmę  decyzje odnośnie ich realizacji, 

 

> podzielam spostrzeżenia radnego Tomkowa odnośnie szerszego nagłaśniania 

organizowanych imprez w Gminie Rymanów . Zastanowimy się w tym temacie . Być może 

przez reklamę radiową imprez zachęcimy mieszkańców do ich uczestnictwa . 

 

> radnym Rady Powiatu odpowiedział, że po okresie I półrocza 2012 roku dokonamy 

analizy wprowadzonego nowego systemu odbioru odpadów i wówczas jak będzie 

możliwość obniżenia ceny to stosowny projekt uchwały poddam pod rozwagę radnych. 

Na zapytanie dotyczące spraw związanych z budową ORLIKA i drogi w Milczy informuję, 

że zostały one zgłoszone odpowiednim służbom , które prowadzą ich wyjaśnienia . Na 

bieżąco informuję Radę o ich ustaleniach. 

Odnośnie budowy blokowej informuję, że prowadzę w tym temacie rozmowy z firmami 

budowlanymi. 
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Po udzielonych odpowiedziach Burmistrza Gminy radny Mieczysław Tomków wystąpił z 

wnioskiem aby Rada wypracowała stanowisko dla Burmistrza Gminy odnośnie 

wprowadzenia wydłużenia godzin oświetlenia ulicznego . Ze swej strony uważam , że w 

tym okresie kiedy dni są długie takie propozycje ze względów oszczędnościowych nie 

muszą być zrealizowane. Można się nad nimi zastanowić po 1 września bieżącego roku. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada przy 12 głosach za i 1 przeciwnym przyjęła 

stanowisko aby w okresie do 1 września br. nie wydłużać godzin czasu oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Rymanów. 

 

Radny Andrzej Pitrus – wystąpił z wnioskami do radnego Powiatu Jana Pelczara o 

dokonanie remontu środkowego drewnianego mostu w Bałuciance i o ułożenie dywanika 

asfaltowego na krótkim odcinku drogi w Bałuciance. 

 

Wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej z propozycją rozpatrzenia zwołania sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie poświęconej omówieniu tylko i wyłącznie tematyki stanu 

wszystkich kategorii dróg na terenie miasta i Gminy Rymanów . 

 

W udzielonej odpowiedzi radny Jan Pelczar odpowiedział : 

 

> Radnemu Andrzejowi Pitrus , że jak będzie konieczność przebudowy mostu to zadanie to 

zrobimy. Ze swej strony zaproponował aby ułożenie asfaltu na wskazanym odcinku 

wykonała Gmina podczas wykonywania prac na drodze gminnej, a w zamian za to Starosta 

Krośnieński wykona coś podobnego na drodze powiatowej w gminie. 

 

> Radnemu Taduszowi Chodynieckiemu – odpowiedział, że powiat w II połowie roku 

dokona zakupu barierek ochronnych i może coś ustawimy na wskazanym przez radnego 

odcinku. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam – odpowiedział, że przy kontynuacji prac z użyciem 

odpowiedniego sprzętu na drogach powiatowych w rejonie Milczy zostaną  zrealizowane 

jego wnioski. 

 

Ad. 15. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXIII sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

Henryk Smolik poinformował, że porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

został zrealizowany. 

Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 13 4o  zamknął 

obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

Wł. Cypcar       Rady Miejskiej w Rymanowie 

                   Henryk Smolik 

 



 

 


