
          P r o t o k ó ł  Nr XIV/15 
 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 listopada 2015 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XIV otworzyła o godzinie 9 o5 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie według listy obecności. 

 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. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa. 

Listy w załączeniu do  protokołu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 15 radnych.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIII 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 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej. 

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

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach :  

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, 

 3/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, 

 obowiązujących na terenie Gminy Rymanów, 

 4/ wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia tej opłaty w drodze 

 inkasa, 
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 5/ wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w 

 drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i 

 innych opłat lokalnych, 

 6/ określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach , 

 7/ określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, 

 8/ określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o 

 nieruchomościach i obiektach budowlanych, 

 9/ trybu rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, 

 niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania 

 przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na 

 terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz 

 trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, 

 10/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok, 

 11/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

 Alkoholowych na 2016 rok, 

 12/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2016 rok, 

 13/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek 

 handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na 

 terenie Gminy Rymanów, 

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

 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach, 

 15/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 

 zastosowaniu bonifikaty, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 

 Rymanów działek w Króliku Polskim, 

 17/ wyrażenia zgody na dokonanie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, 

 zlokalizowanej w budynkach nr 19,20,21 przy ul. Rynek w Rymanowie, stanowiącej 

 częściowo własność Gminy Rymanów, połączenia części nieruchomości wspólnej z lokalem 

 nr 19, położonym w budynku przy ul. Rynek 19 w Rymanowie. 

 

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

zarządów osiedli. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XIII sesji z dnia 30 października 2015 

roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 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 30 października 2015 roku do 27 

listopada 2015 roku. 

/ Informacja – załącznik do protokołu / 
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5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik / 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 4 listopada 2015 

roku do 27 listopada 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień 

publicznych od dnia 27.10.2015 r do 24.11.2015 r. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu/. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 30 października do 26 listopada 2015 roku. 

Burmistrz Gminy wydał 14 zarządzeń. 

/ Informacja – załacznik /. 

 

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

zarządów osiedli. 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

 Wnioski i zapytania radnych: 

 

1. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej wnioskuje o wycinkę drzew na cmentarzu 

komunalnym w Rymanowie. 

 

2. Radny Ignacy Śliwka z Rymanowa Zdroju – wnioskuje o przygotowanie i rozesłanie w 

formie ulotek bezadresowych materiałów informacyjnych o szkodliwości palenia śmieci – w 

aspekcie też utrzymania statusu gminy uzdrowiskowej oraz o zamontowanie w Rymanowie 

Zdroju kamery do pokazywania jakiegoś ciekawego miejsca  na żywo. 

 

3. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa wnioskuje o usunięcie śmieci nagromadzonych 

nad zalewem w Sieniawie -tzw.Orzechówki-teren Gminy Zarszyn oraz o poprawę stanu 

zjazdu na parking w rynku rymanowskim w tych miejscach gdzie nastąpiło zapadnięcie się 

drogi asfaltowej. 

 

4. Radny Józef Kijowski z Milczy – wnioskuje o dokończenie naprawy kanalizacji sanitarnej 

w domu ludowym w Milczy. 

 

5. Radny Krzysztof Guzylak z Wróblika Szlacheckiego wnioskuje o interwencję w sprawie 

uciążliwości funkcjonowania Bacutilu we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Wnioski sołtysów, przewodniczącyh osiedli : 

 

1. Janusz Dąbrowski – sołtys z Głębokiego wnioskuje o uprzątnięcie z rowów przydrożnych 

elektrośmieci wzdłuż drogi Rymanów-ul.Bartoszów – Sieniawa i o utworzenie w Gminie 

Rymanów funduszu pożyczkowego dla stowarzyszeń celem umożliwienia im ubiegania się 

o środki pomocowe. 
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2. Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wnioskuje o 

zamontowanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sanockiej w 

Rymanowie k/starego banku. 

 

3. Janusz Delimat – sołtys z Ladzina wnioskuje o oznakowanie ulic z numerami domów w 

Ladzinie. 

 

4. Andrzej Wiernusz – przewodniczący zarządu osiedla nr 2 w Rymanowie wnioskuje o 

interwencję u zarządcy drogi wojewódzkiej DW-887 w sprawie  konieczności wykonania 

przeglądu gwarancyjnego na chodniku przy ul. Kolejowej w Rymanowie . 

 

5. Jan Zalisz – sołtys z Wisłoczka  wnioskuje o naprawę drogi gminnej w Wisłoczku 

stanowiącej połączenie z drogą powiatową. 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Projekty uchwał były rozpatrywane i opiniowane na posiedzeniu Komisji Rady i uzyskały 

pozytywne opinie. 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : dokonano zmian w planach dochodów budżetowych – zwiększenie dochodów 

118.091 zł. Dokonano zmian w planach wydatków budżetowych – łącznie zwiększenie 144.591 zł, 

zmniejszenie 26.500 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/139/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : od 1 stycznia 2016 roku obowiązują dwie nowe stawki podatku od nieruchomości : 

 od 1 ha -4,58 zł.( w 2015 r.było 4,56 zł), 

 od 1 m2 – 3 zł od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. 

Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie 2015 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było . 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/140/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 3/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016, 

obowiązujących na terenie Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie : podjęcie uchwały związane jest ze zmianą przepisów prawnych ..Projekt uchwały 

jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. 

poz.849). 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/141/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ wprowadzenia opłaty targowej , ustalenia jej stawek i zarządzenia poboru tej opłaty w 

drodze inkasa. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie uchwały związane jest ze zmianą przepisów prawnych. Projekt uchwały 

jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 

roku, poz. 849). 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/142/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w 

drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i 

innych opłat lokalnych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie uchwały związane jest ze zmianą przepisów prawnych. Projekt uchwały 

jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i opłatach lokalnych(Dz.U z 2014 roku 

poz.849). 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/143/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 6/ określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiany w ustawie o podatku leśnym wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 

roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw ( wchodzące w zycie z 

dniem 01.01.2016 r) nakładaja obowiązek dostosowania wzorów druków deklaracji i informacji do 

znowelizowanych i obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałe Nr XIV/144/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiany w ustawie o podatku rolnym wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 

roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw ( wchodzące w życie od 

01.01.2016 r.) nakładają obowiązek dostosowania wzorów druków deklaracji i informacji do 

znowelizowanych i obowiązujących  przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/145/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o 

nieruchomościach i obiektach  budowlanych. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiany w ustawie o podatku od nieruchomości wprowadzone ustawą z dnia 25 

czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw oraz ustawą o 

rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku ( wchodzące w zycie z dniem 01.01.2016r.) nakładają 

obowiązek dostosowania wzorów deklaracji i informacji do znowelizowanych obowiązujących 

przepisów prawnych w tym zakresie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/146/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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   /  Przerwa w obradach sesji do godziny 1015  / 

      

 9/ trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 

publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania 

przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na 

terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie nowej uchwały wynika, że zmiany z dniem 31 marca 2015 r. treści ust.4 w 

art.80 i 90 ustawy o systemie oświaty, który brzmi: ,, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji (....) oraz tryb i zakres kontroli 

prawidłowości ich pobrania(nowy zapis) i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności 

podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie 

dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji''. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych./ nieobecny radny Kazimierz Kielar /. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/147/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

/ Na salę obrad powrócił radny Kazimierz Kielar. Stan 15 radnych. / 

 

 10/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2016 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jest to dotacja przedmiotowa  w formie dopłaty do sprzedanej przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy 

Rymanów dla I grupy taryfowej (G)gospodarstwa domowe w wysokości 1,25 zł do 1m3 

dostarczonej wody w 2016 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/148/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 11/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

alkoholowych, zmniejszenie rozmarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów 

niezbędnych do pokonywania już istniejących problemów. 
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Alkoholizm jest chorobą społeczną i jak każda inna wymaga leczenia. Proces ten jest długotrwały, 

wymagający wiele wysiłku i wytrwałości nie tylko od osób uzależnionych, ale także od osób je 

otaczających. Im szybciej podjęte zostaną konkretne działania w tym zakresie tym większe są 

szanse na końcowy sukces. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok został 

opracowany zgodnie z wyżej wymienionymi obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami 

występującymi na terenie gminy. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok jest zasadne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/149/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2016 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

wynikających z używania narkotyków.. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 

został opracowany zgodnie z wyżej wymienionymi obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami 

występującymi na terenie gminy. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok jest zasadne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła , że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/150/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 13/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek 

handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów uslugowych na terenie Gminy 

Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie :zgodnie z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku,, Przepisy wprowadzające 

kodeks pracy '' wprowadza się godziny otwarcia oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 

zakładów gastronomicznvch i zakładów usługowych   w takich godzinach z zachowaniem 

określonych warunków bezpieczeństwa, aby uwzględniły one zarówno interes klientów tych 

placówek jak i oczekiwania przedsiębiorców  oraz interes osób mieszkających w pobliżu tych 

placówek. 

 

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

radnych,za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV /151/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomosci 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właściciela gospodarstwa rolnego położonego w Łazach oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wsi Łazy przygotowany został projekt uchwały w sprawie 

wykazania do sprzedaży działki położonej w Łazach. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 15 

radnych, za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/152/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu . 

 

 15/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci w trybie bezprzetargowym przy 

zastosowaniu bonifikaty. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Proboszcz Parafii w Króliku Polskim wystąpił z wnioskiem o sprzedaż z bonifikatą 

działki stanowiącej własność Gminy Rymanów oznaczonej nr 1029/1 położonej w Króliku Polskim 

na rzecz Parafii. Działka ta jest częścią nieruchomości na której usytuowany jest koścół w Króliku 

Polskim. 

Rada wyraziła zgodę na zastosowanie 90 % bonifikaty od jej wartości na rzecz Parafii 

Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/153/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 

Rymanów działek położonych w Króliku Polskim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej w Kroliku Polskim – wlaściciela działek nr 

1028/2, 1030/3 i 1034/2 stanowiących w terenie drogę ogólnodostępną prowadzącą do cmentarza 

parafialnego w Króliku Polskim oraz po sprawdzeniu czy działka posiada uregulowany stan 

prawny, użytek ,,dr'' oraz spełnia parametry drogi przygotowano stosowną uchwałę w sprawie 

przejęcia w/w działek na rzecz Gminy Rymanów. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV/154/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 17/ wyrażenia zgody na dokonanie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, 

zlokalizowanej w budynkach 19,20,21 przy ul. Rynek w Rymanowie, stanowiącej częściowo 

własność Gminy Rymanów, połączenia części nieruchomości wspólnej z lokalem nr 19, 

położonym w budynku przy ul. Rynek 19 w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel lokalu mieszkalnego w Rymanowie przy ul. Rynek 19 zwrócił sie do 

Wspólnoty Mieszkaniowej Rymanów Rynek 19-21 o wyrażenia zgody na przebudowę i adaptację 

pomieszczenia na poddaszu o nr 201 z przeznaczeniem na cele mieszkalne.Gmina Rymanów 

posiada udział w tej Wspólnocie Mieszkaniowej, zmiana wysokości udziału przekracza zakres 

zwykłego zarządu. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres 

zwykłego zarządu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV /155/15 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy; 

 

> dokonamy przeglądu drzew na cmentarzu komunalnym w Rymanowie i wystąpimy do Starosty o 

wydanie zgody na ich wycinkę jeżeli będzie taka potrzeba , 

> przygotowujemy się do przeprowadzenia akcji informacyjnej w formie ulotek . Zastanowimy się 

nad możliwością zamontowania kamery w Rymanowie Zdroju, 

> wniosek o usunięcie śmieci nagromadzonych nad zalewem w Sieniawie -tzw.Orzechówki -teren 

gminy Zarszyn przekazany został telefonicznie Z-cy Wójta w Zarszynie . Sprawdzimy miejsca w 

których powstały ubytki w drodze przy zjazdach na parking w rynku rymanowskim i podejmiemy 

działania naprawcze, 

> zlecimy dokończenie naprawy kanalizacji w budynku domu ludowego w Milczy, 

> Referat Ochrony Środowiska nawiąże kontakt z radnym z Wróblika Szlacheckiego i rozezna 

sprawę uciążliwości funkcjonowania Zakładu Przerobu Odpadów Poubojowych / Bacutil /. Po 

wspólnych ustaleniach podjęte zostaną stosowne działania w tej sprawie, 

> wystąpimy do Starosty Krośnieńskiego o uprzątnięcie  wyciętych gałęzi przy drodze powiatowej 

w Zmysłówce, 
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> ZGK uprzątnie elektrośmiecie  rowaw wdłuż drogi Rymanów – Bartoszów – Sieniawa.  

Odbyło się spotkanie z udziałem radnych w temacie utworzenia w naszej Gminie funduszu 

pożyczkowego ale złożone propozycje nie uzyskały akceptacji, 

> rozpoznamy możliwość  zamontowania lampy na ścianie budynku starego Banku .Po uzyskaniu 

zgody właściciela budynku podjęte zostaną działania o zamontowanie lampy, która oświetli 

niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Sanockiej przy zjeździe na ul. Piekarską, 

> na wykonanie oznakowania ulic w Ladzinie poprzez zamontowanie tabliczek z nazwami ulicy    i 

numerami posesji proponuję przeznaczyć środki z  funduszu sołeckiego na 2016 rok, 

> złożymy pisemny wniosek do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie o 

wykonanie przeglądu gwarancyjnego na chodniku przy ul. Kolejowej w Rymanowie, 

> dokonamy naprawy drogi gminnej w Wisłoczku  w 2016 roku. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

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

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

zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 11 10  zamknęła obrady 

XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


