
    P r o t o k ó ł  Nr XXXII /17 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXXII otworzyła o godzinie 9-tej i prowadziła Przewodnicząca Rady , która powitała 

radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad, 

zaznaczając , że w sesji uczestniczy 14 radnych.. Nieobecny radny Wacławski Jan. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy, 

 Jan Materniak   - Z-ca Burmistrza Gminy, 

 Radni    - według listy obecności, 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy, 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny , 

 Anna Kwiatkowska  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Witold Podlaszczak  - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 Jan Kilar   - Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego OSP, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

 Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju – według listy 

obecności. 

Listy w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXXII sesji  Rady Miejskiej 

w Rymanowie ( jak w załączeniu ). 

 

 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie do punktu 

9 kolejnego podpunktu w sprawie : 

 

12/ okreslenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rymanów środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Rymanowie. ( 14 głosów za ). 

 

 Więcej wniosków do porządku nie zgłoszono. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XXIX sesji nadzwyczajnej, XXX i XXXI 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 XXX sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

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

8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z działalności Komisji w 2016 

roku. 
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9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2017 rok, 

 2/ zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2017 rok, 

 3/ przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia 

 pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu, 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 

 6/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

 Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, 

 7/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rymanów, 

 8/ przyjęcia ,, Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

 paliwa gazowe dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2030 '', 

 9/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

 niezabudowanych, położonych w Posadzie Górnej, 

 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 

 Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna, 

 11/ wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu , 

 12/ określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rymanów środków 

 finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu 

 Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołów XXIX sesji nadzwyczajnej, XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołów XXIX sesji nadzwyczajnej z dnia 14 

grudnia 2016 roku , XXX sesji z dnia 20 grudnia 2016 roku , XXXI sesji z dnia 30 grudnia 2016 

roku. 

W głosowaniu oddzielnym wszystkie protokoły  zostały przyjęte przy 14 głosach za. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna – Przybyła – Ostap przedstawiła 

sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym za okres 

od 21 grudnia 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku.  

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z XXX 

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

 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania zgłoszonych 

wniosków  na XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 21 grudnia 2016 

roku do 27 stycznia 2017 roku. 

( Sprawozdanie - załącznik do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX  , XXX i XXXI sesji Rady 

Miejskej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 20 grudnia 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku. 

( Informacja - załącznik do protokołu ). 

 

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

osiedli. 

 

1. Radny Pan Kielar Kazimierz  - z Klimkówki  zgłosił interpelacje w sprawie konieczności 

naprawy uszkodzonej bariery energochłonnej przy drodze powiatowej w Klimkówce- na 

wysokości mostu – przed skrętem do kościółka Św. Krzyża. 

 

Wnioski i zapytania  radnych : 

 

1. Radny Pan Biel Andrzej z Rymanowa wnioskował o staranne odśnieżanie ul. Wola i o 

odśnieżenie chodnika od bloku ul.Wola do drogi krajowej ul. Bieleckiego. 

 

Skierował zapytanie w sprawach : 

 

> uporządkowania budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym po poprzednim 

zarządcy, 

> wykonanych prac przez Stowarzyszenie –,,Spotkanie Rymanów'' w budynku starej szkoły w 

Łazach, 

> zatrudnienia lekarza okulisty i wznowienia działalności Poradni Okulistycznej w SPG ZOZ w 

Rymanowie, 

> zwiększenia nadzoru policyjnego na parkingu przy ul. Wola w Rymanowie, 

> liczby urodzeń w Gminie Rymanów w 2016 roku. 

 

Wnioski i zapytania sołtysów : 

 

1. Pan Dąbrowski Janusz – sołectwo Głębokie wystapił z wnioskiem o wystąpienie do 

Starostwa Powiatowego w Krośnie  o wyasfaltowanie pobocza przy drodze powiatowej w 

Głębokiem na wysokości szkoły. 

 

2. Pan Dudzik Jan – solectwo Bałucianka wystapił z wnioskiem o wystąpienie do Starostwa 

Powiatowego w Krośnie o remont mostów w ciągu drogi powiatowej oraz ułożenie nakładki 

asfaltowej na odcinku drogi od przystanku w kierunku kościoła. 

 

3. Pan Bronisław Bruk – sołectwo Puławy wystąpił z wnioskiem o wywiezienie 

nagromadzonego śniegu z parkingu w Rynku w Rymanowie oraz o zabezpieczenie  zjazdów 

z lasu na odcinku drogi powiatowej od mostu w Pastwiskach do Rudawki ( prawa strona ), 

 zwrócił się do Komendanta Policji o zwrócenie uwagi parkującym samochody na łuku drogi 

i poboczu w rejonie budynku hotelowego w Rudawce Rymanowskiej , że stwarzają one 

niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi. 
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4. Pan Delimat Janusz – sołectwo Ladzin skierował zapytanie kiedy zostaną wycięte drzewa 

wzdłuż drogi gminnej na ul. Zadwór. 

 

 

5. Pan  Prajzner Mariusz – sołectwo Milcza wnioskował o odśnieżenie chodników wzdłuż 

ulicy Szkolnej oraz skierował zapytanie w sprawie odśnieżenia drogi na cmentarz w Milczy. 

 

6. Pan Chodyniecki Tadeusz – sołectwo Wróblik Szlachecki prosił o interwencję w sprawie 

odśnieżania chodników wzdłuż drogi powiatowej  od ul. Jana Pawła II we Wróbliku 

Królewskim do ul. Rymanowskiej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

7. Pani Litarowicz Danuta – dyrektor GOK w Rymanowie wystąpiła do Burmistrza Gminy o 

wystąpienie do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej o naprawę wyrwy na DW-889 w Sieniawie 

na krzyżówce z DK-28. 

 

8. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej  z działalności Komisji w 

2016 roku. 

 

 Rada Miejska przyjęła do wiadomosci przedstawione przez Przewodniczących Komisji 

sprawozdania z działalności w 2016 roku Komisji : 

 Rewizyjnej, 

 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego, 

 Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, 

 Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. 

 

(Sprawozdania  - załącznik do protokołu ). 

 

9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ zatwierdzenia  planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2017 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 308 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zatwierdzenia planów pracy stalych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2017 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXXII / 309 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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3/ przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego oraz udzielenia pomocy 

rzeczowej Województwu Podkarpackiemu. 

 

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

 

Uzasadnienie :  Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił się z pismem do jednostek 

samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego  w sprawie bieżącego utrzymania 

chodników w ciągach dróg wojewódzkich na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W uzasadnieniu pisze, że przejęcie utrzymania letniego i zimowego  chodników przez Gminy 

pozwoli w znacznym stopniu zwiększyć możliwości inwestycyjne Województwa w zakresie 

budowy nowych chodników, polepszając tym samym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 

ruchu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 3 przeciwnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXII / 310 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie :  

Dokonano następujących zmian w dochodach :  

W dzialach 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina przesunięto środki z § 0970 na nowo 

utworzony § 0940 w kwocie 65.250 zł, zgodnie z nową klasyfikacją budżetową. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono dochody z tytułu pomocy 

finansowej z samorządu Województwa w kwocie 40.000 zł, oraz dofinansowania z WFOŚiGW w 

kwocie 40.000 zł, w związku z przekazaniem obsługi stacji monitoringu powietrza od 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

W dziele 926 Kultura fizyczna zmniejszono dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w związku z brakiem dofinansowania na zadaszenie kortów tenisowych w Rymanowie 

Zdroju o kwotę 300.000 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 65.250 zł, zmniejszenie 445.250 zł. 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadzono 

wydatki na odnawialne źródła energii na studium wykonalności kwota 20.000 zł.  

W dziale 600 Transport i łączność przesunięto kwotę 20.000 zł, z wydatków bieżących na drogach 

gminnych na wydatki związane z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach wojewódzkich. 

W dziele 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki na zakupy gruntów kwotę 300.000 zł, 

w związku z wykorzystaniem prawa pierwokupu działek położonych przy ZGK. 

W działach 801 oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z 

pismami dyrektorów przesunięto pozostałe środki z trzynastek na wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka kwotę 11.521 zł. 

W dziele 851 Ochrona zdrowia przesunieto środki dotacji dla SPG ZOZ w związku z utworzeniem 

nowego paragrafu w kwocie 43.670 zł. 

W działach 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina przesunięto środki z § 2910 na nowo 

utworzony § 2950 w kwocie 42.000 zł zgodnie z nową klasyfikacja budżetową oraz kwotę 32.000  
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zł z zasiłków okresowych na dotacje na usługi opiekuńcze w związku ze zwiększeniem stawki 

godzinowej za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

W dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 100.000 

zł w związku z przekazaniem obslugi stacji monitoringu powietrza od Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

W dziele 926 Kultura fizyczna zmiejszono wydatki majątkowe o kwotę 600.000 zł w związku z 

brakiem dofinansowania na zadanie pn. zadaszenie kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 469.191 zł, zmniejszenie o kwotę 849.191 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 3 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 311 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w roku 2016 Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A. zwróciło się z wnioskiem do 

Burmistrza Gminy Rymanów o wystąpienie do Ministra Zdrowia o poszerzenie kierunków 

lecznictwa uzdrowiskowego o leczenie otyłości i schorzeń neurologicznych. 

Po opracowaniu korekty Operatu Uzdrowiskowego Burmistrz Gminy wystąpił do Ministra Zdrowia 

o poszerzenie kierunków lecznictwa uzdrowiskowego, na co Minister wyraził zgodę wydając 

stosowną decyzję. 

Stąd projekt uchwały wprowadzający dwa nowe kierunki lecznictwa uzdrowiskowego do Statutu 

Uzdrowiska. 

 

Dyskusji i zapytń nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 312 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmieniająca uchwałę  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : w oparciu o pismo Wojewody Podkarpackiego Nr S-II.9615.41.2016.AC w sprawie 

odwołania ze składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Podkarpackiego Pana 

Konrada Jaworskiego i powołania na jego miejsce Pana Jana Pelczara, zasadnym stała się zmiana 

uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 
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radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 313 / 17. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uasadnienie : podjęcie tej uchwały umożliwi przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami  w 

sprawach ważnych dla Gminy Rymanów  . Będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia 

sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji , odbywać się one będą w oparciu o znane 

wszystkim mieszkańcom zasady i w wiadomym trybie. 

 

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 XXXII / 314 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ przyjęcia ,, Projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Rymanów na lata 2016 – 2030''. 

 

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

 

Uzasadnienie : zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne do 

zadań własnych gminy w zakresie zoapatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest 

m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w cieplo, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących sie na terenie 

gminy. Artykuł 19 w/w ustawy nakłada na gminę obowiązek opracowania projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. 

Projekt założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 

Rymanów na lata 2016 – 2030  uzyskał pozytywne opinie : Zarządu Województwa Podkarpackiego, 

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Projekt ten był też wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczony na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów celem zapoznania się i złożenia 

ewentualnych wniosków, zastrzeżeń i uwag. Nie wpłynęły żadne zapytania, uwagi i zastrzeżenia. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXXII / 315 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Posadzie Górnej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : właściciele działek nr 778/7 o pow. 0,0118 ha i nr778/9 o pow. 0,0210 ha 

położonych w Posadzie Górnej, wystąpili z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Rymanów 

w/w nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości stanowią w terenie drogę dojazdową do domów 

mieszkalnych. 

 

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 XXXII / 316 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : o zakup działek nr 2091 i nr 2097 położonych w Posadzie Górnej stanowiacych 

własność Gminy Rymanów wystąpił mieszkaniec Gminy Rymanów. Sprzedaż nastąpi w drodze 

przetargu. 

 

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 XXXII / 317 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu . 

 

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

 

Uzasadnienie : niniejsza uchwała pozwoli na przygotowanie i złożenie wniosków o 

dofinansowanie projektu partnerskiego ,, Instalacja systemów energii odnawialnej dla 

gospodarstw domowych z terenu Gminy Rymanów, Jaśliska  i Lesko. Następstwem 

wyrażenia woli w tym zakresie będzie wspólne przygotowanie projektu przez partnerów. 

Współdziałanie Gmin znacznie zwiększy szanse gminy na powodzenie w pozyskaniu tego 

dofinansowania. 
 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXII / 318 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rymanów środków 

finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie. 
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 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z centralizacją rozliczeń VAT na poziomie gmin konieczne jest ustalenie 

zasad rozliczania się Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie z Gminą Rymanów w 

zakresie podatku VAT. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XXXII / 319 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych wnioski i zapytania, przewodniczących osiedli. 

 

Odpowiedź na interpelację – pracownik Referatu RIN po ustaleniu z wnioskodawcą zakresu 

wykonania prac naprawczych na uszkodzonej barierze energochłonnej w Klimkówce  wystapi do 

Starosty Krośnieńskiego o jej naprawę. 

 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnego Andrzeja Biela. 

> sprawa odśnieżania ul. Wola i wskazanego chodnika zostanie przekazana służbom 

odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg i chodników , 

> budynek administracyjny na cmentarzu komunalnym w Rymanowie do końca miesiąca marca 

zostanie uprzątnięty i przekazany nowemu zarządcy cmentarza, 

> dokonana została kontrola realizacji zawartego porozumienia ze Stowarzyszeniem ,, Spotkanie 

Rymanów'' nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnej szkoły w Łazach przez powołaną 

Zarządzeniem Burmistrza Gminy Komisję. Na tę okoliczność został sporządzony protokół, który 

jest do wglądu w Referacie Gospodarki Mieniem Gminy. 

> w 2016 roku było 165 urodzeń dzieci i 139 zgonów, 

> na zapytanie dotyczące wznowienia działalności Poradni Okulistycznej odpowiedziała dyrektorka 

SPG ZOZ . Zatrudniony zostanie lekarz okulista z dniem 3 lutego bieżącego roku. 

> odnośnie nadzoru Policji nad parkowaniem samochodów na parkingu przy ul. Wola odpowiedzi 

udzielił Komendant Komisariatu Policji. 

 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów. 

> wnioski dotyczące konieczności wykonania niezbędnych prac na drogach powiatowych w 

Głebokiem i Bałuciane zostaną przekazane do Starosty Krosnieńskiego. 

> zlecimy do  ZGK wywiezienie nagromadzonego śniegu z parkingu w Rynku , 

> wniosek o zabezpieczenie zjazdów z lasu skierujemy do Nadleśnictwa Rymanów z pouczeniem o 

obowiązkach dbania o zjazdy poprzez oczyszczenie z błota oraz właściwe odprowadzenie wód, 

> komendant Komisariatu Policji i komendant Straży Miejskiej rozeznają temat parkujących 

samochodów na wskazanym łuku drogi i podejmą stosowne działania , które poprawią 

bezpieczeństwo innym użytkownikom tej drogi, 

> do końca miesiąca lutego dokonana zostanie wycinka drzew wzdłuż drogi gminnej na ul. Zadwór, 

> chodniki wzdłuż ul. Szkolnej w Milczy zostaną odśnieżone , a droga w kierunku cmentarza  w 

Milczy nie jest droga gminną i jej odśnieżanie nie jest naszym zadaniem, 

> wystąpimy do Starosty Krośnieńskiego o odśnieżanie wskazanego odcinka chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej od ulicy Jana Pawła II we Wróbliku Królewskim do ul. Rymanowskiej we 

Wróbliku Szlacheckim , 
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> wniosek o naprawę wyrwy na drodze Wojewódzkiej w Sieniawie na krzyżówce  z drogą krajową   

zostanie przekazany do Zarządcy Dróg Wojewódzkich. 

 

Były to odpowiedzi na interpelację – wnioski i zapytania. 

 

11. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzaca obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że porządek obrad XXXII sesji 

został zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 10 50 zamknęła obrady 

XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 


