
     P r o t o k ó ł  Nr XIII/15 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 października 2015 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XIII otworzyła o godzinie 9-tej i prowadziła jej obrady Pzrewodnicząca Rady 

Krystyna  Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie według listy obecności. 

 Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej : 

 - Pan Piotr Babinetz, 

 - Pan Stanisław Piotrowicz, 

 Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Dorota Chilik, 

 Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Pan Daniel Piwowar, 

 Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec, 

 Zastępca Burmistrza Gminy Pan Jan Materniak, 

 Sekretarz Gminy Pan Marek Penar, 

 Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska, 

 Radca Prawny Pani Bożena Zajdel, 

 Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie Pan Jan Rajchel, 

 Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie Pan Grzegorz Sołtysik, 

 Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP Pan Jan Kilar, 

 Dyrektorzy Szkół z Gminy Rymanów, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy, 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 

 Mieszkańcy Gminy Rymanów. 

Listy w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Stan Rady 

wynosił 14 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny Janusz Chudziński. 

 

 XIII sesja rozpoczęła się od powitania nowowybranych Posłów na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej z terenu powiatu krośnieńskiego, którzy przybyli na zaproszenie Przewodniczącej Rady 

Miejskiej na obrady sesji. W sesji wzięli udział Pan Piotr Babinetz i Pan Stanisław Piotrowicz. 

Pan Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec w imieniu władz samorządowych Gminy 

powitał przybyłych parlamentarzystów oraz wręczył im listy gratulacyjne . Zyczył im wielu 

sukcesów oraz zadowolenia z pełnionych funkcji. Podkreślił, że posiadane doświadczenie, 

umiejętność korzystania ze zbiorowej mądrości, dotychczasowa skuteczna realizacja nakreślonych 

celów, jak i troska o zwykłych ludzi, pozwala wierzyć, że postawione przed Posłami trudne zadania 

Parlamentarzysty będą w pełni realizowane. 

Każdy z przybyłych Posłów zabrał głos, dziękując wyborcom z terenu Gminy Rymanów za 

zaufanie jak również zadeklarowali wolę współpracy z władzami samorządowymi w celu realizacji 

m.in.ważnych zadań drogowych w obrębie DW 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa jak również 

DK 28 w obrębie Klimkówki i Rymanowa. 

Również Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Dorota Chilik zadeklarowała wolę 

współpracy z Parlamentarzystami i złożyła zapewnienie, że w swej pracy w Sejmiku nie obce jej 

będą problemy inwestycyjne Gminy Rymanów zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XI i XII 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 interpelacji i wniosków z 

poprzednich sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XI i XII sesji Rady Miejskiej. 

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

osiedli. 

8. Informacja Burmistrtza Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za 

rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oarz 

matur. 

9. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 

2015. 

10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek 

organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń 

majątkowych. 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 2/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, 

 3/ określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w 

drodze inkasa, 

 4/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat 

lokalnych, 

 5/ zwolnień od podatku od nieruchomości , 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Desznie, 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat działki 

gminnej, położonej w Króliku Polskim, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu lokalu użytkowego, 

 11/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów, 

 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, 

 13/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. 

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

zarządów osiedli. 
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13. Zamknięcie sesji. 

        

 

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

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XI i XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XI sesji z dnia 28 sierpnia 2015 roku. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XII sesji z dnia 18 września 2015 

roku. 

Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 

 

4. Informacja  Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap złożyła 

informację ze swej działalności międzysesyjnej za okres od od 29 sierpnia 2015 roku do 30 

października 2015 roku. 

/ Informacja – załącznik do protokołu /. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzednich sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie miedzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwienia 

zgłoszonych interpelacji i wniosków na XI i XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik / 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiedzy sesjami za okres od 19 września 2015 

roku do dnia 30 października 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych od dnia 28.08.2015 r. do 26.10.2015 r. 

/ Sprawozdanie załącznik do protokołu /. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XI i XII sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację pzredstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 28 sierpnia do 30 października 2015 roku. W tym 

okresie Burmistrz Gminy wydał 33 zarządzenia. 

/ Informacja – załącznik do protokołu /. 

 

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

zarządów osiedli. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

 Wnioski i zapytania radnych : 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa wnioskuje o naprawę zjazdu w bród koło Gminnego 
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 Ośrodka Kultury w Rymanowie i o dokończenie budowy parkingu koło PKO w Rymanowie. 

 Skierował zapytanie jakie zostały podjęte ustalenia w zakresie poprawy bezpieczeństwa  

 podczas  spotkania z przedstawicielami zarządcy DK28 w dniu 9 października 2015 w 

 Rymanowie. 

 

2. Radny Michał Chentosz z Posady Górnej zgłosił wniosek o konieczności dokonania 

przeglądu mostów w Posadzie Górnej celem podjęcia niezbędnych prac naprawczych w 

2016 roku . 

 

3. Radny Krzysztof Guzylak z Wróblika Szlacheckiego wnioskuje o naprawę lampy 

oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej . Na słupie z bocianim gniazdem zamontowane są 

dwie lampy . Jedną z nich naprawili, a drugą zostawili bez naprawy. 

 Skierował zapytanie na jakim etapie jest postępowanie w sprawie  pozwoleń na budowę 

 elektrowni wiatrowych. 

 

4. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki złożył zapytanie w sprawie interpretacji otrzymanego 

pisma od Starosty Krośnieńskiego dotyczącego drogi powiatowej w Klimkówce. 

 

5. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa skierował zapytanie w sprawie planów 

rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie oraz zakupu projektora cyfrowego 

do kina Sokół. 

 

6. Radny Józef Kijowski wystąpił z wnioskiem o potrzebę oznakowania ulic w Milczy poprzez 

zamontowanie tabliczek z nazwą ulicy od numeru ...... do numeru /. 

 

7. Sołtys sołectwa Głębokie Janusz Dąbrowski wniósł  o posadowienie dodatkowego ,, gniazda 

'' na segregowane odpady w parku podworskim w Głębokiem i o uprzątnięcie wyciętych 

gałęzi wzdłuż drogi powiatowej Rymanów-Bartoszów-Sieniawa-Głębokie oraz wskazał na 

konieczność odmulenia rowów przy tej drodze. 

 Zgłosił też potrzebę wykonania naprawy drogi do zalewu. 

 

8. Sołtys sołectwa Bzianka Krystyna Przybyła wystąpiła z wnioskiem o wykonanie przeglądu 

gwarancyjnego na drodze powiatowej Haczów – Besko . Skierowała zapytanie czy w tym 

roku jest możliwość wykonania utwardzenia dróg polnych gminnych w Bziance. 

 

9. Przewodnicząca zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju Alicja Kopecka pytała o przeszkody 

w telefonicznej rejestracji do okulisty i stomatologa w SPG ZOZ w Rymanowie . 

 Wystąpiła z wnioskiem w sprawie zamontowania znaku ograniczającego szybkość do 

 20km/h na ul. Kasztanowej w Rymanowie Zdroju. 

 

10. Sołtys sołectwa Posada Górna Józef Ziajka wnioskował o zamontowanie barier ochronnych 

na ul. Dębowej k/wodospadu- niebezpieczne miejsce oraz wzdłuż drogi do mostu k/domu 

ludowego. 

 

11. Sołtys sołectwa Wróblik Szlachecki Tadeusz Chodyniecki złożył wniosek w sprawie 

zamontowania lampy oświetlenia ulicznego na ul. Sicińskiej we Wróbliku . 

 

12. Przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa Czesław Szajna  wnioskuje o usunięcie 

gniazd gawronich z drzew Parku im. Anny i Stanisława Potockich i na rynku w Rymanowie. 
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 Kolejne wnioski dotyczyły; zakazu wprowadzania psów do parku w Rymanowie, zakupu  

 projektora cyfrowego do rymanowskiego kina oraz adaptacji któregoś budynku na terenie  

   gminy na dom pomocy społecznej – czy dom spokojnej starości. 

 

8. Informacja Burmistrza Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Rymanów za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego oarz matur. 

 

   

  W roku szkolnym 2014/2015 sieć przedszkoli, szkoł podstawowych i gimnazjów w 

pełni zabezpieczała potrzeby mieszkańców Gminy Rymanów. Analizując sytuację demograficzną w 

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

dotowanych nie zabraknie miejsc zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów. 

W okresie sprawozdawczym wykonywano działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej, w 

tym remonty w obiektach szkół przekazanych do prowadzenia oraz użyczonych w nieodpłatne 

użytkowanie . W szkołach prowadzonych przez samorząd gminny wykonano szereg zadań 

zmierzających do poprawyy warunków nauczania . 

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej wykazuje, że najlepsze 

wyniki,tj.wyższe od średnich wyników w powiecie, województwie uzyskało trzy szkoły 

podstawowe, a średni wynik sprawdzianu w szkołach prowadzonych i dotowanych przez gminę jest 

równy średniemu wynikowi w powiecie. 

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

wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów 

nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego predyspozycji indywidualnych, takich jak 

zdolności i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. Na wyniki nauczania mają wpływ także 

uwarunkowania społeczne wynikające z kapitału kulturowego i społecznego, wpływ grupy 

rówieśniczej, a także uwarunkowania szkolne takie jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, 

metody nauczania czy warunki nauczania. 

Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015 wynika, że najlepsze 

wyniki uzyskały cztery Gimnazja : w Rymanowie, Posadzie Górnej, Wróbliku Szlacheckim i 

Sieniawie, natomiast średni wynik w Gminie Rymanów ze wszystkich części egzaminu był wyższy 

niż w Powiecie Krośnieńskim. 

W kolejnym roku szkolnym maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie uzyskali bardzo 

dobre wyniki egzaminów maturalnych. Średnie wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych z 

większości przedmiotów są lepsze niż średnie w województwie i w kraju, podobnie jest ze 

współczynnikiem zdawalności. 

Szkoły prowadzone przez Gminę Rymanów w stopniu wysokim lub bardzo wysokim spełniają 

wymagania w obszarach wyznaczonych przez politykę oświatową państwa, a także w zakresie 

zadań wynikających w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

Wszystkim zaangażowanym w rozwój gminnej oświaty Burmistrz Gminy złożył serdeczne 

podziękowania. 

 

Informacja Burmistra Gminy uzyskała pozytywną opinię Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

9. Sprawozdanie z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 

2013 – 2015. 

 

 Z dniem 1 lipca 2013 roku zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

obowiązki w zakresie gospodarki odpadami przejęła gmina. Wdrożenie przepisów ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbyło się tak, by było jak najmniej uciążliwe dla 
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mieszkańców . Gmina objęła nowym Systemem Gospodarki Odpadami wszystkie nieruchomości 

zamieszkałe na terenie Gminy.Liczba zlożonych deklaracji i objetych nimi osób przedstawiala się 

następująco : rok 2013 – ilośc deklaracji 3891 – ilość osób 12944, 

           rok 2014 – ilośc deklaracji 3993 -  ilośc osób 12927, 

                      rok 2015 -  ilośc deklaracji 3970 – ilośc osób 12407. 

W roku 2014 zakupiono 48 szt pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu IGLO,DZWON 

wykonanych z żywic poliestrowo – szklanych  o pojemności 2,5 m 3 z systemem HDS do ich 

opróżniania na łączną kwotę 67200 zł brutto . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

10. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych , kierowników jednostek 

organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania 

oświadczeń majątkowych. 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie określenia wzorów oświadczeń majątkowych przewodniczący rady winien 

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

celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie złożonych według stanu na dzień 

31 grudnia 2014 roku. 

Radni o wynikach dokonanej analizy zostali poinformowani. 

Również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie dokonanej 

analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Gminy Rymanów i Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Rymanowie, przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

W wyniku analizy przedmiotowych oświadczeń majątkowych – nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych 

za 2014 rok stanowi załącznik do protokołu. 

Załącznikiem do protokołu jest również informacja przedstawiona przez Sekretarza Gminy z 

dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok złożonych Burmistrzowi Gminy przez 

pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Łącznie oświadczenia za 2014 rok 

złożyły 24 osoby. 

Informacja Burmistrza Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok 

pracowników samorządowych stanowi załącznik do protokołu. 

 

   /  Przerwa w obradach sesji do godziny 112o / 

Salę obrad po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej opuścił radny Kazimierz Kielar. Stan 13 

radnych. 

 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : dokonano następujących zmian w dochodach : 

W dziale 750,, Administracja publiczna'' zmniejszono dotacje na zadania z zakresu spraw 

obywatelskich zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 27.123 zł. Łącznie dochody zmniejszono o 

kwotę 27.123 zł. 
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Dokonano następujących zmian w wydatkach :  

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

wydatki na dotację dla ZGK o kwotę 10.000 zł. 

W dziale 750 ,, Administracja publiczna'' przesunięto środki w wysokości 27.123 zł zmniejszając 

zadania zlecone i zwiększając jednocześnie wydatki ze środków własnych. 

W dziale 801 ,, Oświata i wychowanie '' zwiększono wydatki o kwotę 52.877 zł zgodnie z pismami 

dyrektorów we Wróbliku Szlacheckim na wypłacone odprawy w związku z przejściem nauczyciela  

na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz w Rymanowie na remont  sieci ciepłowniczej 

oraz wynagrodzenia w Szkole Muzycznej ( 20 uczniów więcej ). 

W dziale 852 ,, Pomoc społeczna '' przesunięto środki w wysokości 5.000 zł z wydatków bieżących 

na wydatki majątkowe i zmniejszono wydatki zgodnie z pismem dyrektora o uzyskane 

oszczędności po otrzymanych dotacjach o kwotę 90.000 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 95.000 zł, zmniejszono o kwotę 122.123 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XIII / 126 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ uchwalenia Programu Wspólpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : program ten obejmuje racjonalne działania, jakie gmina podejmuje w ramach 

współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. Działania oparte będą na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,efktywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Wysokość środków finansowych na reallizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa 

gminy Rymanów na 2016 rok. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XIII / 127 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3/ określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty 

w drodze inkasa.  

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały utrzymuje obecnie obowiązujące stawki opłaty targowej, a podjęcie 

nowej uchwały wynikło z potrzeby dokonania zmian w jej podstawie prawnej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 13 
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radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XIII / 128 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i innych 

opłat lokalnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnienim zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały utrzymuje obecnie obowiązujące stawki , a podjęcie nowej uchwały 

podyktowane zostało zmianą inkasenta pobierającego opłatę uzdrowiskową. 

 

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 XIII / 129 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ zwolnień od podatku od nieruchomości. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały przewiduje zwolnienie gruntów z podatku od nieruchomości 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z uprawianiem sportów zimowych. 

Gmina Rymanów jest gmina uzdrowiskową położoną na pogórzu Beskidu Niskiego i celem takiej 

regulacji jest promocja gminy, wspieranie turystyki i propagowanie zdrowego stylu życia,poprzez 

wspieranie rozwoju sportów zimowych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XIII / 130 /15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ 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 : wieloletni dzierżawca części działek gminnych nr 3165/2 i 3207 wystąpił z 

wnioskiem do Burmistrza Gminy o ich zakup. Ze względu na powierzchnię oraz dostęp do drogi 

sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych,za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XIII / 131 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów,położonej w Desznie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działek sąsiadujących z działką nr 865 położoną w Rymanowie Zdroju – 

Desznie wystąpił z wnioskiem o zakup w/ w działki. Ze względu na powierzchnię oraz dostęp do 

drogi sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych,za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 132 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działek sąsiadujących z działkami nr 1182 i nr 1183 położonymi we 

Wróbliku Szlacheckim wystapił z wnioskiem o ich zakup. Działki te od wielu lat są przez niego 

dzierżawione. 

 

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 XIII / 133 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat działki 

gminnej, położonej w Króliku Polskim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił sie z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej obejmującej część działki nr 1050 o powierzchni 0,64 ha 

położonej w Króliku Polskim. Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat i przeznaczona jest ne cele 

rolnicze. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwaly głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 134 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 

najmu lokalu użytkowego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :prowadzący dzialalność gospodarczą pod nazwą Gastronomia Robert Hadała,zwrócił 

się o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Galerii Zdrój w 

Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40. Najemca nie posiada zaległości z tytułu czynszu najmu. 

Dotychczasowa współpraca przebiegała bez żadnych zastrzeżeń. Zasadnym jest zawarcie umowy 

najmu. 

 

Dyskusjii zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XIII / 135 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie :potrzeba zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i Gminy Rymanów wynika z 

konieczności doprecyzowania sposobu określania i liczenia odległości między obiektami uznanymi 

za chronione,a miejscami sprzedaży i podawania alkoholu. Sposób określania odległosci 

uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych, w których sąd orzekł,że odległości takie 

powinny być mierzone wzdłuż osi dróg publicznych oraz okreśłił pojęcie ,, ciągu 

komunikacyjnego''. 

Ustawa z dnia 26 paździenika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, posługuje sie pojęciem szerszym niż droga publiczna,gdyż w praktyce może 

zaistnieć konieczność obliczenia odległości wzdłuż dróg wewnętrznych( przeznaczonych dla ruchu 

pojazdów ) lub tzw. ciągów komunikacyjnych,dlatego w uchwale doprecyzowano pojęcie ,, droga 

ogólnodostępna'' 

Określenie ,, wzdłuż osi drogi ''- należy odnosić do miejsc dla pieszych (chodników na tych 

drogach). 

Konieczne stało się wprowadzenie przepisów określających prawa przedsiębiorców posiadających 

zezwolenia na podstawie dotychczasowej uchwały, a więc tzw. prawa nabyte, dlatego wprowadzono 

regułę ,, pierwszeństwa''-tzn.jeżeli funkcjonuje w przestrzeni punkt sprzedaży alkoholu, a później 

powstanie ,, obiekt chroniony'' usytuowany bliżej niż wymaga tego uchwała,to określone uchwałą 

zasady nie będą miały zastosowania, gdyż naruszyłoby to zasadę budowania zaufania obywateli-

przedsiębiorców do aktów władzy publicznej. 

Ponadto uaktualnia się podstawę prawną uchwały w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W naszym przypadku dotyczy to Baru u Laka , który posiada zezwolenie do dnia 31 grudnia 2015 

roku . W 2013 roku w pobliżu tego obiektu powstało prywatne przedszkole TUPTUSIOWO. 

Przyjęcie przez Radę projektu tej uchwały pozwoli właścicielowi prowadzącemu w nim działalność 

ubiegać się o wydanie nowej koncesji. W przypadku odrzucenia nie będzie zgody na prowadzenie 

w nim dalszej działalności. 
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W dyskusji Przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa potwierdził,że na odbytym 

spotkaniu z mieszkańcami terenu na  którym znajduje się  lokal wypowiedzieli się za jego 

funkcjonowaniem warunkując skróceniem godzin jego otwarcia, aby od godziny 22oo 

obowiązywała cisza nocna . 

Z uwagi na pojawiające się różnice w wypowiedziach uczestniczących w obradach sesji 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przedstawionym przez Burmistrza projektem 

uchwały zmieniającym obowiązującą uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów. 

W wyniku głosowania : 7 głosów za , 6 wstrzymujących uchwała została przyjęta . 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 136 / 15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Po podjęciu tej uchwały Burmistrz Gminy poinformował, że w najbliższym czasie zostaną 

określone godziny zamykania lokali gastronomicznych . 

 

 12/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Uchwała Nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 roku 

dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 

obejmującego budowę chodnika w miejscowości Sieniawa. 

W związku z żądaniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zmienia się nazwę zadania 

:,, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne –  polegająca na 

budowie chodnika w miejscowości Sieniawa od km 0+142,72 do km 2+195,86 strona prawa i od 

km 1+732,03 do km 1 + 796,77 strona lewa”. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 137 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 13/ przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Starosta Krośnieński zwrócił się z propozycją zawarcia porozumienia pomiędzy 

Gminą a Powiatem Krośnieńskim o powierzenie zadania publicznego polegającego na zimowym 

utrzymaniu  dróg powiatowych na terenie Gminy Rymanów od 1 stycznia 2016 roku. 

Z ewentualnego porozumienia wyłączone byłyby następujące drogi powiatowe : 

Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki, 

Pastwiska – Puławy, 

Rudawka Rymanowska – Wisłoczek, 

droga przez wieś Puławy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 138 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych , sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy i dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 

> podejmiemy doraźne działania naprawcze zjazdu w bród rzeki koło GOK, a ZGK dokończy 

budowę parkingu k/PKO w ciągu najbliższych dni, 

> dokonamy przeglądu mostów w Posadzie Górnej celem podjęcia niezbędnych prac naprawczych 

na wiosnę 2016 roku, 

> zlecimy naprawę nieświecącej lampy oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej we Wróbliku 

Szlacheckim. Nic się nie zmieniło w temacie nowych pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych 

w Gminie Rymanów, 

> do końca roku na drodze powiatowej w Klimkówce zgodnie z ustaleniami na odbytym spotkaniu 

ma zostać dokonana częściowa wymiana barier ochronnych i będą kontynuowane  prace z zakresu 

ustaleń własności pasa drogowego, 

> na wykonanie oznakowania ulic w Milczy poprzez zamontowanie tabliczek z nazwą ulicy od 

numeru do numeru posesji proponuję pod rozwagę przeznaczenie na ten cel środków w ramach 

funduszu sołeckiego, 

> Referat ROŚ sprawdzi zasadność wniosku o posadownienie dodatkowego gniazda na 

segregowane odpady w parku w Głębokiem , a o uprzątnięcie wyciętych gałęzi i o odmulenie 

rowów przy drodze powiatowej Rymanów-Bartoszów-Sieniawa- Głębokie wystąpię do Starosty 

Krośnieńskiego. Temat naprawy drogi do zalewu w Głębokiem rozważymy do dorażnego 

załatwienia w przyszłym roku z propozycją wsparcia finansowego ze środków funduszu sołeckiego, 

> wniosek o potrzebie wykonania przeglądu gwarancyjnego na drodze powiatowej Haczów – 

Besko  skieruję do Starosty Krośnieńskiego , a  ewentualne  naprawy dróg polnych gminnych będą 

realizowane po dokonaniu ich wizji w terenie i wówczas podejmiemy stosowne działania, 

> zastanowimy się w jaki sposób rozwiązać zgłoszony wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa  

na ulicy Kasztanowej w Rymanowie Zdroju . Propozycja ograniczenia szybkości do 20 km/h nie 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, 

>zlecimy ZGK zamontowanie kilka metrów bariery ochronnej  na najbardziej niebezpiecznym 

odcinku na ul. Dębowej k/wodospadu, 

> rozpoznamy możliwość i konieczność zamontowania lampy oświetlenia ulicznego na ul. 

Sicińskiej we Wróbliku Szlacheckim i wtedy ewentualnie zlecimy jej zamontowanie, 

> Referat ROŚ rozważy możliwość podjęcia stosownych działań z uwzględnieniem 

obowiązującego prawa w zakresie usunięcia gniazd gawronich w Parku , na rynku w Rymanowie i 

w parku w Bziance. 

Na  wnioski dotyczące wprowadzania psów do parku w Rymanowie, zakupu projektora cyfrowego 

do kina ,, Sokół '' oraz adaptacji któregoś budynku na terenie gminy na dom pomocy społecznej – 

czy dom spokojnej starości ,wypracowanych ustaleń w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 

odcinku drogi krajowej w Rymanowie, w sprawie rozbudowy budynku GOK w Rymanowie  

Burmistrz Gminy wyczerpujących odpowiedzi udzielił podczas obrad sesji Rady Miejskiej. 

Na wniosek Alicji Kopeckej – przewodniczącej zarządu osiedla w Rymanowie Zdroju o przeszkody 

w telefonicznej rejestracji do okulisty i stomatologa w SPG ZOZ w Rymanowie udzieli odpowiedzi 

dyrektor SPG ZOZ Jan Rajchel. 
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13. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 131o zamknęła obrady 

XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 


