
     P r o t o k ó ł  Nr XII/15 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18 września 2015 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XII otworzyła o godzinie 7 30 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Krystyna 

Przybyła – Ostap. 

 

  W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Marek Penar  -  Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

 

Listy w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. Stan Rady 

wynosił 13 radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni : Janusz Chudziński , Józef Oberc. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Interpelacje – wnioski i zapytania radnych. 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 2/ zaciągnięcia zobowiązania  na realizację zadania pn.,, Odbiór i transport odpadów 

 komunalnych z terenu Gminy Rymanów'', 

 3/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 

 Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

5. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

3. Interrpelacje – wnioski i zapytania radnych. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Krzysztof Guzylak z Wróblika Szlacheckiego wystapił z wnioskiem o zamontowanie 

znaku ograniczającego prędkość do 20 km na ul. Kwiatowej i o naprawę nieświecącyh lamp 

oświetlenia ulicznego : ul. Kwiatowa – 1 lampa, ul. Sadowa – 3 lampy. 

 

2. Radny Tadeusz Urbanik z Głębokiego wnioskuje o zwrócenie uwagi mieszkańcom 

Głębokiego – na obowiązek sprzątania drogi gminnej z naniesionego żwiru po opadach 

deszczu, który stanowi duże zagrożenie dla korzystających z tej drogi. 
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3. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa zgłosił konieczność wycięcia zakrzczeń 

rosnących w rowie przy ul. Zielonej w Rymanowie w okolicach domu Kamila Szepieńca, 

 - zwrócił się do Burmistrza Gminy aby przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok 

 uwzględnić środki na remont Domu Kultury. 

 

4. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgłosił koniecznośc wykoszenia działki i  wycinkę 

rosnących na niej zakrzaczeń – k/przepompowni – po Panu Basiście. Ostatnio miało tam 

miejsce podpalenie trawy . Z uwagi na pobliskość budynków drewnianych stworzyło to 

duże zagrożenie dla ich mieszkańców. 

 

5. Radny Andrzej Biel z Rymanowa zgłosił koniecznośc wymiany tablic informacyjnych w 

obrębie miasta o zabytkowych obiektach , między innymi koło Przedszkola Sióstr 

Służebniczek w Rymanowie. 

 - wskazał na potrzebę wymiany zniszczonych tablic informacyjnych siedzib 

 organizacji,które m.in. mieszczą się w lokalu gminnym od tyłu za apteką Fiejdasza . 

 

6. Radny Tomasz Rajnik – zgłosił wniosek w sprawie konieczności wyprofilowania drogi 

k/posterunku gazowniczego w Posadzie Górnej w tym miejscu gdzie po opadach deszczu 

tworzy się duża kałuża , 

 - wnioskuje o podjęcie działań, które pozwolą na uporządkowanie spraw związanych z 

 dorożkami w Rymanowie Zdroju . 

 

7. Radny Józef Kijowski z Milczy – zgłosił wniosek o przecięcie gałęzi przy drodze 

powiatowej Rymanów – Zmysłówka – Milcza i na wewnętrznych drogach gminnych – ul. 

Szkolna i Słoneczna w Milczy. 

 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie : w planach dochodów budżetowych wprowadza się środki otrzymane z refundacji 

projektu zrealizowanego w 2014 roku ,, Zwiększenie atrakcyjności i dostępności turystyczno – 

rekreacyjnej pogranicza Polsko – Słowackiego'' . Zwiększa się dochody z wieczystego użytkowania 

gruntów oraz ze sprzedaży działek, z tytułu odsetek na rachunkach bankowych oraz dotacji ze 

zwrotu funduszu sołeckiego za 2014 rok, wynajmu pomieszczeń w szkole w Rymanowie i 

zwiększenia liczby uczniów w internacie. 

W planach wydatków budżetowych zwiększa się wydatki na : bieżące utrzymanie dróg , utrzymanie 

urzędu gminy z przeznaczeniem na zakup energii, dotacje dla placówek oświatowych , dotacje na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i na wykonanie oświetlenia przy budowanym boisku 

w Posadzie Górnej.  

Łącznie zwiększenie 249.995 zł, zminiejszenie 16.695 zł. 

 

W zapytaniach pytano o zakres prac związanych z przebudową poddasza  z przeznaczeniem na sale 

lekcyjne dla szkoły muzycznej w budynku gimnazjum w Rymanowie i budynku internatu przy ZSP 

w Rymanowie. 

Na postawione zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Więcej zapytań i dyskusji nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przxewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XII / 123 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.,, Odbiór i transpoort odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Rymanów''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie:ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek na 

Burmistrza zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Stąd konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na  realizację tego zadania w 2016 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XII / 124 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Sekretarz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rada gminy,  w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębny obwód do 

głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co 

najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest mozliwe wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XII / 125 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy . 

 

> znak ograniczenia prędkości do 20 km na ulicy Kwiatowej będzie zamontowany, a nieświecące 

lampy oświetlenia ulicznego zgłosimy do Zakładu Energetycznego, 

> Strażnicy Straży Miejskiej porozmawiają z właścicielamii posesji o potrzebie uprzątnięcia 

naniesionego żwiru na drogę gminną w Głębokiem, 

> zakrzaczenia rosnące w rowie przy ul. Zielonej zostaną usunięte, a o pozyskanie środków na 

remont Domu Kultury będziemy czynić starania w ramach wsparcia programów Unijnych. Być 

może w tym roku ogłoszę konkurs na opracowanie projektu. 

 



 4  - 

 

> podejmiemy działania o uporządkowanie działki po Panu Basiście w Klimkówce , 

> dokonany zostanie przegląd tablic informacyjnych o zabytkowych obiektach jak i informujących 

o siedzibach organizacji znajdujących się na budynku gminnym, 

> przy prowadzonych robotach na drogach zostanie wyprofilowany odcinek na którym gromadzi 

się woda koło posterunku gazowniczego w Posadzie Górnej, odpowiednie służby opracują 

propozycje regulaminu dla dorożek w zakresie korzystania z dróg, alejek i restrykcji w przypadku 

nieprzestrzegania zapisów umowy. 

> ponowimy wniosek do Starosty o przecięcie gałęzi wzdłuż drogi powiatowej Milcza – Rymanów, 

a strażnicy Straży Miejskiej podejmą stosowne działania o przecięcie zwisających gałęzi na 

wskazane drogi gminne w Milczy. 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone wnioski i zapytania radnych. 

 

O zabranie głosu poprosił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec . Poinformował,że Beskidzkie 

Towarzystwo Turystyczne,, Przełom Wisłoka '' Puławy zapobiega o obniżenie-zwolnienie gruntów 

z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z 

uprawianiem sportów zimowych i obniżenia stawki od budowli wykorzystywanych dla uprawiania 

sportów zimowych w 2016 roku. 

Ustalone stawki podatkowe na 2016 rok przez Ministra Finansów są niższe niż w 2015 roku,co 

wiązać się będzie ze zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy. 

Wprzypadku ich zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej związanej z uprawianiem sportów zimowych przewidywany szacunkowy 

skutek zwolnienia to kwota 25.700 zł, a skutek obniżenia z 2% do 1% wartości budowli to kwota 

29.156 zł.  Razem to kwota 54.856 zł. Stąd moje zapytanie jakie podjąć działania?. 

Radni wypowiedzieli się za zwolnieniem gruntów z podatku od nieruchomości zajętych na 

prowadzenie działalności związanej z uprawianiem sportów zimowych i za obniżeniem z 2% do 1% 

wartości budowli. 

Radny Grzegorz Wołczański wystąpił z propozycją aby Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne ,, 

Przełom Wisłoka'' Puławy w przypadku takiego rozwiązania zadeklarowało,że udostępni dzieciom 

ze szkół Gminy Rymanów nieodpłatne korzystanie z wyciągu narciarskiego przez 1 dzień w sezonie 

zimowym. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała,że porządek obrad XII sesji został 

zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 8 30 zamknęła obrady 

XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


