
 

     P r o t o k ó ł  Nr XI / 11 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   17 czerwca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

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

Henryk Smolik . 

 

  W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów 

Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy 

Bożena Zajdel   - Radca Prawny 

Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie 

Jan Kilar   - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 

Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej 

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 15 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który 

wniósł o zdjęcie z porządku obrad sesji rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Klimkówce, 

2/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju ,  

 

z uwagi na brak pozytywnej opinii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. 

 

 Innych propozycji zmian porządku obrad nie wniesiono. 

 

W wyniku głosowania wniosek o : 

 zdjęcie z porządku obrad XI sesji rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia przez 

Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Klimkówce został przyjęty przy 15 głosach za, 

 zdjęcie z porządku obrad XI sesji rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie utworzenia przez 

Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju został przyjęty przy 15 głosach 

za. 
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Po wprowadzeniu w/ w zmian , porządek obrad przedstawiał się następująco :  

 

3. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od IX sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na IX sesji Rady Miejskiej wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie od IX sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok i udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy : 

 

 dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza Gminy, 

 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za 

2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, 

 zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy 

w Rymanowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok, 

 zapoznanie z Zarządzeniem Nr 44/2011 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 18 marca 2010 

roku w sprawie przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za 

okres od 1.11.2009 roku do 31.12.2010 roku, 

 zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania 

budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok, 

 zapoznanie z opinią Regionalnej izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Rymanowie 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 2010 rok. 

 

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Besko, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego, 

 3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na 

budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa w 

km 20+ 031 + 21+ 893 lewa w m. Rymanów, 

 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

 6/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 7/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 8/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego, 

 9/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek położonych w Rymanowie na rzecz 

Skarbu Państwa, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 
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 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Rymanów, położone w Łazach, 

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

stanowiące własność Gminy Rymanów, położone we Wróbliku Szlacheckim, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

udziałów w działkach położonych w Rudawce Rymanowskiej stanowiących w terenie drogi 

dojazdowe do działek letniskowych, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności 

gruntowej na działce Nr 1302/11 położonej w Króliku Polskim, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezpłatne użyczenie 4 m2 powierzchni z 

działki nr 2802 położonej w Rymanowie, 

 16/ wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Puławach, 

 17/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Milczy, 

 18/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego we Wróbliku Szlacheckim, 

 19/ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych i punkty przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania  Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

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

Za przyjęciem protokołu IX sesji głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację ze swej pracy w okresie od 

IX sesji Rady. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał podjętych na IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, ilości 

wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył informację : 

 ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od  20 maja do 16 czerwca 2011 roku, 

 postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 18.05.2011 do 15.06. 2011 

roku.  

      Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.                

Dyskusji ad złożonymi informacjami nie było. 

 

Ad.6.  Interpelacje radnych. 

 

Radny Dariusz Królicki zgłosił interpelację dot. konieczności wymiany bankomatu przy ul. 

Mitkowskiego 8  w Rymanowie, będącego własnością Banku PKO Bank Polski Oddział w Krośnie. 

 

Radny Tadeusz Chodyniecki – zgłosił interpelację – o interwencję w sprawie związanej z 

funkcjonowaniem Zakładu ,,Utires'' Sp. z o.o. We Wróbliku Szlacheckim . Mieszkańcy skarżą się 

na uciążliwość związaną z zapachami wydobywającymi się z ww. zakładu. 
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Ad.7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok i udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

 

 Burmistrz Gminy Pan Wojciech Farbaniec – przed omówieniem sprawozdania nawiązał do 

nowej ustawy o finansach publicznych , a konkretnie jej przepisów które dotyczą procedury 

absolutoryjnej. Wynika z nich, że Burmistrz Gminy przedkłada Radzie Miejskiej do rozpatrzenia : 

1. sprawozdanie finansowe składające się z bilansu wykonania budżetu , łącznego bilansu 

obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysku i strat obejmującego 

dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i 

samorządowych zakładów budżetowych, łącznego zestawienia zmian w funduszu 

obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

2. informację o stanie mienia Gminy Rymanów, 

3. sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu, w tym informację o wykonanych zadaniach za 2010 rok. 

 

Omawiając sprawozdanie finansowe Burmistrz Gminy nawiązał do przyjętej Uchwały Rady 

Miejskiej z dnia 11.12. 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. Budżet po 

stronie dochodów wynosił 37.594.917 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku plan dochodów 

wyniósł 43.740.507 zł i wzrósł do planu pierwotnego o 16,4 %. 

Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 42.442.360,58 zł, co stanowiło 97 % 

planowanych dochodów.  

Uchwalony budżet na 2010 rok po stronie wydatków wynosił 48.075.392 zł. Po uwzględnieniu 

zmian na przestrzeni analizowanego okresu plan wydatków wzrósł do kwoty 56.877.106 zł. 

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 49.872.686,58 zł, co stanowiło 87,7 % 

planowanych wydatków. 

W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.025.880 zł. 

Deficyt na dzień 31.1.2010 roku wyniósł 7.430.326 zł. 

 

W dyskusji głos zabrali :  

 

1. Radny Henryk Smolik – w swym wystąpieniu stwierdził, że realizacja budżetu za 2010 rok 

przebiegała na dobrym poziomie o czym świadczy wzrost majątku Gminy o 16 milionów 

złotych. 

Za to wszystko podziękował poprzedniemu i obecnemu Burmistrzowi Gminy jak i 

wszystkim pracownikom.  Za wkład pracy w realizację budżetu podziękował sołtysom , 

przewodniczącym zarządów osiedli i kierownikom jednostek organizacyjnych. 

 

2. Radna Przybyła – Ostap Krystyna podziękowała za zakończoną największą inwestycję w 

Gminie budowę sieci kanalizacyjnej w Bziance. 

 

3. Radny Adam Stanisław – po dokonanej analizie opracowanego bardzo szczegółowego 

sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok wynika, że 

gospodarka środkami była prowadzona w sposób racjonalny i bezpieczny. Za jego 

wykonanie dziękuję obu Burmistrzom Gminy. Wszystkie przedstawione argumenty 

pozwalają na wydanie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Rymanów za 2010 

rok. 
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4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie Michał Chentosz 

przedstawił wypracowane  stanowisko w sprawie  sprawozdań finansowych przedłożonych 

przez Burmistrza Gminy za 2010 rok . 

Po ich rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 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 roku 2010. 

- łączny bilans jednostek budżetowych jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami 

w sprawozdaniu ,, Rachunek zysków i strat '', a kwota funduszu jednostki jest zgodna ze 

sprawozdaniem ,,zestawienie zmian funduszu jednostki '', 

- również sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego jest powiązane ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu w zakresie przychodów oraz kosztów i wydatków majątkowych ze 

środków własnych, co zostało wykazane w rachunku zysku i strat. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały w sprawie 

rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z 

wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 15 głosach za. 

Uchwała Nr XI / 102 / 11 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów zapoznał z Uchwałą Nr IX / 16 / 2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku 

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : sprawozdania 

Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2010 rok. 

Skład orzekający RIO po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok 

postanowił pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów. 

/ Uchwała – załącznik do protokołu/. 

 

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za okres od 1.11.2009 roku do 31.12. 

2010 roku opracowaną  w oparciu o dane przekazane przez jednostki Gminy Rymanów omówił 

Burmistrz Gminy Rymanów . 

Ogólna wartość ewidencyjna środków trwałych , przedmiotów będących wyposażeniem obiektów 

budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji księgowej Urzędu Gminy 

Rymanów wynosi 95.348.085,36 zł. Wartość majątku wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 

zwiększyła się o kwotę 16.799.701,43 zł w porównaniu do 1 listopada 2009 roku. 

 

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu Gminy 

Rymanów za 2010 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Chentosz. 

 Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania zwracała uwagę na : 

 całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku 2010 w odniesieniu do pierwotnej 

uchwały budżetowej z dnia 11 grudnia 2009 roku po uwzględnieniu dostosowania do nowych 

przepisów ustawy o finansach publicznych poprzez Uchwałę Nr XXXVIII / 384 / 10 z dnia 29 

stycznia 2010 roku, 

 prawidłowość wykonania budżetu za 2010 rok z uwzględnieniem realizacji dochodów i 

wydatków. 

 wypracowane stanowisko podjęte w formie Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy 

Rymanów za 2010 rok, 

 analizę stanu mienia komunalnego Gminy Rymanów za okres od dnia 1 listopada 2009 roku do 

31 grudnia 2010 roku. 
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 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz wyniki przeprowadzonej kontroli wybranych 

zagadnień wykonania budżetu za 2010 roku z zakresu wykorzystania dotacji celowej przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej, umarzania należności podatkowych, zamówień publicznych i dzierżaw 

nieruchomości gruntowych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rymanowie postanowiła 

pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Rymanów za 2010 rok i wysunąć wniosek o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 

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 / 35 / 2011 z 

dnia 7 czerwca 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy 

Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 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 za 2010 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 

15 głosach za. 

Podjęto Uchwałę  Nr XI / 103/ 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po udzieleniu absolutorium podziękował Burmistrzowi Gminy, zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi i 

Sekretarzowi Gminy , pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy za 

zaangażowanie i dobre wykonanie zadań finansowych i gospodarczych w 2010 roku. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 oo 

 

 

Ad. 8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący Rady 

poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez obradujące w 

dniu 10 czerwca 2011 roku Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Besko. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Wójt Gminy Besko zwrócił się do Burmistrza Gminy Rymanów o dofinansowanie w 

wysokości 50 % kosztów wykonania nowej wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 28 w 

Gniewoszówce. Będzie to kwota w wysokości 1600 złotych. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 104 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Starosta Powiatu Sanockiego zwrócił się do Burmistrza Gminy o udzielenie pomocy 

finansowej w wysokości 15.000 zł na realizację zadania publicznego pn. ,, Wykonanie robót 

remontowo – zabezpieczających na obiekcie mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 2113R 

Pastwiska – Puławy w celu przywrócenia dotychczasowego dopuszczalnego obciążenia 6 ton''. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 105 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy . 

 

Uzasadnienie : Gmina Rymanów postanawia zaciągnąć w 2011 roku kredyt długoterminowy na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i 

kredytów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 106 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi 

polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – 

Rymanów – Daliowa w km 20+031 : 21+893 strona lewa w m. Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  w przyjętej Uchwale Nr XLIV / 443 / 2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku po 

zmianach § 1 otrzymuje brzmienie : ,, Przystępuje się do wspólnej realizacji w latach 2010 – 2011 z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegającą na 

budowie chodnika  na odcinku ul. Kolejowej w Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie  było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 107 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania wskazanego w 

poprzedniej uchwale. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XI / 108 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 109 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 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 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 110 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 

planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady 

opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
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Uzasadnienie : w związku ze zmianą przepisów i obowiązkiem sporządzania Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na podstawie art.266 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący ustala zakres i 

formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i w tym zakresie zmiana dotyczyła 

usunięcia zestawienia o rachunkach dochodów własnych, których nie mamy oraz informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej . 

 

 Dyskusji i zapytań  nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 111 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działek położonych w Rymanowie na rzecz 

Skarbu Państwa. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się z wnioskiem o 

przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działek położonych w Rymanowie i będących w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 28, na których został wybudowany chodnik pieszy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 112 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiącą własność Gminy Rymanów, położoną w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : wieloletni dzierżawca części działki nr 1316 położonej w Rymanowie wystąpił z 

wnioskiem o jej zakup.  Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 113 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiące własność Gminy Rymanów, położone w Łazach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : właściciel działek nr 2348/2 i 2348/6 wystąpił z wnioskiem o zakup działek 

sąsiednich o nr 2348/5 o pow. 0,12 ha oraz nr 2355/5 o pow. 0,09 ha położone w Łazach będące 

własnością Gminy Rymanów. Ze względu na duży areał działek sprzedaż  nastąpi w drodze 

przetargu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 114 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiące własność Gminy Rymanów , położone we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek nr 241 i nr 1255/4 położonych we Wróbliku Szlacheckim 

zwrócili się z wnioskiem o zakup działek nr 242 i nr 1254/1 będących własnością Gminy Rymanów 

położonych we Wróbliku Szlacheckim  w celu poprawy ich działek. Sprzedaż nastąpi w drodze 

przetargu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 115 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

udziałów w działkach położonych w Rudawce Rymanowskiej stanowiących w terenie drogi 

dojazdowe do działek letniskowych. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z brakiem dojazdu do działek letniskowych stanowiących własność 

Gminy Rymanów położonych w Rudawce Rymanowskiej do drogi głównej wystąpiliśmy do 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A w Warszawie – Oddział w Sanoku o 

przekazanie udziału w drodze nr działki 1520/19. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A 

w Warszawie – Oddział w Sanoku wyraziło zgodę ale na przekazanie udziałów we wszystkich 

drogach dojazdowych w Rudawce Rymanowskiej zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 116 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 
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14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej 

na działce nr 1302/11 położonej w Króliku Polskim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 1302/4 położonej w Króliku Polskim wystąpił z wnioskiem do 

Burmistrza Gminy o nieodpłatne ustanowienie służebności przejazdu działką gminną nr 1302/11. 

 

 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 XI / 117 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezpłatne użyczenie 4 m2 powierzchni z działki 

nr 2802 położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Stowarzyszenie Na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Rymanowskiej ,, 

Spotkanie Rymanów '' wystąpiło do Urzędu Gminy z wnioskiem o użyczenie 4 m2 gruntu z działki 

nr 2802 / przy murze cmentarnym między bramkami wejściowymi /  celem posadowienia na niej 

obeliska. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 118 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Puławach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działka nr 42/1 położona w Puławach zabudowana jest budynkiem byłego hotelu 

leśnego i jest własnością Skarbu Państwa w nieodpłatnym i bezterminowym użytkowaniu Gminy 

Rymanów przekazaną na potrzeby nauki i dydaktyki decyzją Ministra Ochrony Środowiska , 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa . Gmina Rymanów planuje jego adaptację na szkołę i punkt 

przedszkolny. Aby uregulować jej stan prawny zgodnie z ustawą należy podjąć stosowną uchwałę , 

a następnie wystąpić do Wojewody o jej przekazanie na rzecz Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XI / 119 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar 

 

17/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Milczy. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Gmina Rymanów tworzy z dniem 1 września 2011 roku Punkt Przedszkolny ,, 

Wesołe Maluchy '' w Milczy, który włączony będzie do Zespołu Szkół Publicznych w Milczy. 

 

 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 XI / 120 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Gmina Rymanów tworzy z dniem 1 września 2011 roku Punkt Przedszkolny we 

Wróbliku Szlacheckim, który włączony będzie do Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

 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 XI / 121 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych i punkty przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Rymanów. 

 

 Z treści 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 Uchwałę Nr XI / 122 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 > wystąpię do Dyrektora Banku PKO Bank Polski Oddział w Krośnie o podjęcie działań celem                     

naprawy bankomatu, którego częste awarie stanowią  uciążliwości dla klientów korzystających z      

usług bankomatu w Rymanowie, 
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> podejmę działania interwencyjne u odpowiedzialnych służb o zbadanie przyczyn uciążliwych 

zapachów wydobywających się z Zakładu ,, UTIRES – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp.  z o.o 

Leżachów 133 we Wróbliku Szlacheckim w celu ich likwidacji. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki – wystąpił z wnioskiem o wskazanie procedury postępowania 

dotyczącej odbioru odpadów azbestowych na terenie Gminy Rymanów. 

 

2. Radny Andrzej Pitrus – wystąpił z wnioskiem o: 

- zabezpieczenie przyczółków pod mostami na rzece Tabor  w Króliku Polskim, w tym 

również kolektora kanalizacji sanitarnej , 

- skierował zapytanie dotyczące terminu zakończenia budowy stadionów sportowych w : 

Króliku Polskim, Bałuciane, Rymanowie Zdroju – Desznie, 

 

3. Radny Adam Stanisław – wystąpił z wnioskiem do Starosty Krośnieńskiego w sprawie 

konieczności odmulenia rowu przy drodze powiatowej nr 2007R Milcza – Besko w Milczy 

na ul. Leśnej oraz wyłożenie płytami rowu przydrożnego na wysokości posesji Pana 

Zawady Fryderyka. 

 

4. Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap wystąpiła z wnioskiem o zakup pojemników na 

odpady segregowane i o wykopanie  rowu przy drodze gminnej w Bziance. 

 

5. Radny Wacław Pelczarski – zgłosił wniosek o : 

- poszerzenie rowu melioracyjnego od Kościoła we Wróbliku Królewskim w kierunku 

Ladzina, 

- wycinkę drzew i krzewów na skrzyżowaniu dróg przy ul. Bieleckiego i Kolejowej w 

Rymanowie. 

 

6. Radny Mieczysław Tomków – wystąpił z wnioskiem o ustalenie przewidywanych zmian 

organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej Sieniawa – Bukowsko i ewentualnych planów 

inwestycyjnych w zakresie budowy chodnika wzdłuż tej drogi. 

 

7. Radny Henryk Smolik – zgłosił wnioski o : 

- oznakowanie ul. Wyspiańskiego poprzez prawidłowe zamontowanie znaku ,, Stop '', 

- oznakowanie dojazdu do parkingu przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju, 

- zabezpieczenia płyt na skarpie w parku zdrojowym k/sklepu p. Doskoczowej w 

Rymanowie Zdroju. 

 

8. Radny Bronisław Bruk – zgłosił wniosek o wymianę starych lamp oświetlenia ulicznego w 

Puławach. 

 

9. Janusz Dąbrowski – sołtys wsi Głębokie zwrócił się z prośbą o wskazanie eksperta, który 

wskaże przyczynę przesuwania się płyt na kładce przy Kościele w Głębokiem. 

 

10. Czesław Szajna – Przewodniczący Zarządu osiedla miasta Rymanowa zgłosił wniosek o 

wykoszenie traw za sklepem ,, Centrum '' w Rymanowie oraz zwrócił się z prośbą o 

informację w temacie spisu powszechnego. 
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11. Ignacy Śliwka – sołtys sołectwa Deszno zgłosił wnioski o : 

 zakup pojemników na odpady segregowane i umieszczenie ich przy Domu Ludowym w 

Rymanowie Zdroju – Desznie, 

 wymienienie zniszczonego  znaku ,, ustąp pierwszeństwa przejazdu '' na skrzyżowaniu ul. 

Spacerowej z ul. Sosnową w Rymanowie Zdroju – Desznie. 

 

Ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Tadeuszowi Chodynieckiemu odpowiedział, że w Urzędzie Gminy należy pobrać 

wniosek , w którym należy określić ilość eternitu przeznaczonego do utylizacji. 

 

> Radnemu Andrzejowi Pitrusowi odpowiedział, że budowa boisk sportowych zostanie zakończona 

w terminie. Gmina we własnym zakresie musi wykonać naprawę uszkodzonych przyczółków 

mostowych i zabezpieczenia kolektora kanalizacyjnego. Sprawy są nam znane , ale nie od razu 

wszystko uda się naprawić i zabezpieczyć. 

 

> wniosek radnego Adama Stanisława w tej sprawie był przesłany już do Starosty Krośnieńskiego . 

Ze swej strony deklaruję dokonanie przeglądu wskazanego rowu .  

 

> sprawę zakupów kontenerów do segregacji śmieci będziemy rozpatrywać po odbyciu ogólnej 

debaty nad dalszą gospodarką odpadami śmieci na terenie Gminy. Rozeznam przyczyny jakie miały 

wpływ na niewykopanie rowu przy drodze gminnej w Bziance – to odpowiedź dla radnej Krystyna 

Przybyła – Ostap. 

 

>Radnemu Wacławowi Pelczarskiemu odpowiedział, że jego wnioski zostaną przez odpowiedzialne 

służby gminne rozeznane na wskazanych odcinkach i wówczas zostaną podjęte decyzje , co do ich 

realizacji. 

 

> Radnemu Mieczysławowi Tomków odpowiedział , że w sprawie zmian ruchu drogowego na 

odcinku drogi wojewódzkiej w Sieniawie były prowadzone rozmowy przez pracownika Urzędu 

Gminy d/s drogownictwa i kierownikiem Rejonu Dróg . Dokonam szczegółowego rozeznania i 

udzielę pisemnej odpowiedzi. 

 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi odpowiedział, że wskazany znak drogowy zostanie podniesiony, 

a parking przy ulicy PCK zostanie oznakowany w taki sposób żeby mogli z niego korzystać 

wszyscy odwiedzający  Rymanów Zdrój. Sprawdzimy wskazany do zabezpieczenia odcinek skarpy 

przy parku zdrojowym. 

 

> Radnemu Bronisławowi Brukowi odpowiedział, że wykona telefon do ZE z prośba o dokonanie 

wymiany lamp oświetlenia ulicznego. 

 

> Sołtysowi Januszowi Dąbrowskiemu odpowiedział,że wskazana kładka do kościoła należy do 

Parafii Głębokie i tam winny być podejmowane wszystkie ustalenia jakie należałoby podjąć w celu 

wykonania jej naprawy i zabezpieczenia. 
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> Przewodniczącemu Zarządu osiedla Rymanowa Czesławowi Szajnie odpowiedział, że wszystkie 

wnioski zgłaszane na sesjach są wnikliwie analizowane i kierowane do wskazanych adresatów o ich 

realizację. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej można oglądnąć stan 

załatwiania zgłaszanych interpelacji i wniosków z odbywanych sesji Rady Miejskiej.  

Odnośnie dzisiejszych wniosków informuję , że podjęte zostaną działania aby wykoszono trawę  na 

działkach za sklepem ,,Centrum'' w Rymanowie. 

 

> Sołtysowi sołectwa Deszno Ignacemu Śliwka odpowiedział, że udzielił już wcześniej odpowiedzi 

w sprawie zakupów  kontenerów radnej z Bzianki. O wymianę zniszczonego znaku wystąpię do 

zarządcy drogi. 

 

 Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Ponadto Burmistrz Gminy zaprosił radnych, sołtysów , przewodniczących zarządów osiedli do 

wzięcia udziału w zwołanych na dzień 20 czerwca i 1 lipca bieżącego roku Warsztatach 

Strategicznych poświęconych planowanej do opracowania ,, Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na 

najbliższe lata'' . 

 

Podziękował za realizację budżetu za 2010 rok swojemu poprzednikowi Janowi Rajchlowi. Są to 

podziękowania nie tylko za ten rok, ale za cały 20-letni okres działalności na stanowisku 

Burmistrza  naszej Gminy Rymanów. 

Dziękując za udzielone absolutorium zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby misję służby 

publicznej wypełniać jak najlepiej dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy i licznie 

odwiedzających i przebywających na leczeniu w sanatoriach w naszej Uzdrowiskowej Gminie 

Rymanów turystów i wczasowiczów . 

 

Ad. 12.  Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XI sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował, 

że porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni zrealizowany. 

 

 Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 5o  zamknął 

obrady XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący  

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /        Henryk Smolik  

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


