
     P r o t o k ó ł  Nr XIX / 12 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   17 lutego 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka 

   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

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

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Jan  Pelczar   - radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan  Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

Jan Kilar   - Komendant Ochrony Przeciwpożarowej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy referatów Urzędu . 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Sportowcy z Gminy Rymanów nagrodzeni przez Burmistrza Gminy za osiągnięte wysokie 

wyniki sportowe : 

 Aleksandra Królicka, 

 Grzegorz Jakubowicz, 

 Jakub Rygiel. 

Mieszkańcy Gminy Rymanów. 

 

 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 zwrócił się  z zapytaniem czy są wnioski w 

sprawie otrzymanego porządku obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej : 

 

3. Wręczenie nagród Burmistrza Gminy dla sportowców Gminy Rymanów za 

osiągnięte wysokie wyniki sportowe. 

4. Przyjęcie protokołu XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
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6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVII i XVIII sesji Rady wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ przyjęcia ,, Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012 – 2020'', 

 2/ przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bziance Fundacji 

Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz '' w Katowicach, 

 3/ przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Głębokiem Fundacji 

Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz '' w Katowicach, 

 4/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na 

likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju, 

 5/ zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na 

likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju, 

 6/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 7/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

 8/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok'', 

 9/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2011, 

 10/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku, 

 11/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok, 

 12/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2012 

rok, 

 13/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku, 

 14/ określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów, 

 15/ ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z 

przystanków komunikacyjnych których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina 

Rymanów, 

 16/ ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych na terenie 

miasta Rymanowa i Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 

 17/ uchwalenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr 

XXXII / 505/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 roku, 

 18/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów'', 

 19/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój '', 
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 20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach, 

 21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy, 

 22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na działkach, położonych w Ladzinie, 

 23/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

użytkowania części działki nr 70/3, położonej w Rymanowie Zdroju, 

 24/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów działki, położonej w Posadzie Górnej, 

 25/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w 

Gminie Rymanów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Poddziałania 7.1.1/Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej / z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 26/ wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodzin, 

 27/ zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów  

w latach 2010 – 2014, 

 28/ zmiany Uchwały Nr XII / 103 / 07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 

listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się 

w dyspozycji sołectw i osiedla. 

 

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 XIX sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad.3. Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 

sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym , nagrody i 

wyróżnienia są wyrazem uznania dla : 

1. zawodników za prezentowany przez nich poziom, 

2. zawodników niepełnosprawnych , którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i 

konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym, 

3. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe. 

Nagrody i wyróżnienia są przyznawane na wniosek : 

1. związków i stowarzyszeń sportowych, 

2. klubu sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony, 

3. związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, 

4. dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

Wnioski o przyznanie nagród składa się do 15 stycznia uwzględniając osiągnięcia sportowe 

z roku poprzedniego. 
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Podczas obrad sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec , wręczył 

nagrody trzem najlepszym sportowcom z terenu naszej gminy. Są to : 

> Aleksandra Królicka  - 16-letnia zawodniczka Sekcji Kolarskiej Stowarzyszenia ,, Nasz 

Rymanów'', 

> Grzegorz Jakubowicz – mieszkaniec Klimkówki , biathlonista , reprezentuje 

Biathlonowy Klub Sportowy ,, Wojsko Polskie – Kościelisko , 

> Jakub Rygiel – mieszkaniec Klimkówki , reprezentuje Ludowy Uczniowski Klub 

Sportowy ,, Burza Rogi '' w biegach górskich . 

 

Ad.4.  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XVII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 14 grudnia 2011 roku. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie odbytej w dniu 30 grudnia 2011 roku. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

Ad.5 . Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informacje o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XVII i XVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie, wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 

15 lutego 2012 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za 

okres od 31 grudnia 2011 roku do 17 lutego 2012 roku oraz informację z postępowań z 

zakresu zamówień publicznych  za okres od 01.01.2012 r. do 15.02.2012 roku. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 7. W punkcie interpelacje radnych – interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 8. Podejmowanie uchwał w sprawach :  

 

1/ przyjęcia ,, Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012 – 2020''. 

 

Prace nad Strategią prowadził Zespół ekspertów Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. 

Programowanie rozwoju gminy było realizowane metodą partnersko-ekspercką przy 

wykorzystaniu  techniki moderacji wizualnej. Władze Gminy Rymanów uznały bowiem, że 

proces planowania długofalowego rozwoju gminy powinien być wspierany zarówno przez 

konsultantów zewnętrznych , jak również przez lokalne grupy społeczne i gospodarcze. 

Wspólne było zatem przekonanie, iż do prac nad aktualizacją Strategii należy zaangażować 

także liderów lokalnych. Grupę tę / Konwent Strategiczny / zaprosił do współpracy 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. W skład Konwentu Strategicznego, z 

uwagi na pełnioną  rolę weszli przedstawiciele władz samorządowych gminy, radni, 
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urzędnicy, reprezentanci sfery biznesu oraz lokalnych organizacji pozarządowych. 

Przyjęta metodyka procesu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Rymanów w pełni 

oddaje oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój 

samorządów w Polsce. Zastosowano formę warsztatu strategicznego dzięki której w 

kolejnych krokach następowało formułowanie i uzgadnianie poszczególnych elementów 

strategii. Kierunki rozwoju gminy zostały powiązane z celami Strategii Rozwoju 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz dokumentami strategicznymi na 

poziomie krajowym uwzględniającym nowe wyzwania polityki regionalnej. 

 Strategia Rozwoju Gminy Rymanów zawiera cztery podstawowe elementy składowe 

: 

> Diagnozę sytuacji gminy w 2011 roku, 

> Wizję rozwoju gminy do 2020 roku, 

> Priorytety, cele i kierunki działań w gminie w latach 2012 – 2020, 

> Podstawowe projekty wdrażające strategię rozwojową Gminy Rymanów. 

 Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Rymanów opierać się będzie na wieloletnim 

programie inwestycyjnym. Zakłada się również monitoring i ocenę realizowanych działań. 

Pod wpływem zasadniczej zmiany sytuacji i warunków zewnętrznych może ona ulegać 

modyfikacjom a także rozwijaniu i wzbogaceniu zwłaszcza o nowe cele i kierunki działań 

oraz o nowe konkretne projekty i przedsięwzięcia. 

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia,,Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2012 – 

2020'' przedstawiony przez Burmistrza Gminy Wojciecha Farbańca został przyjęty przy 15 

głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 199 / 12 .Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2-5.Punkty porządku obrad od drugiego do piątego dotyczyły podjęcia uchwał w 

sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bziance i Głębokiem 

Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz '' w Katowicach oraz 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej 

wchodzącej w skład Zespołu Szkól Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na 

likwidacji Punktu Przedszkolnego i likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Wprowadzenia i uzasadnienia do projektów uchwał dokonał Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

 Kryzys gospodarczy i finansowy w Europie i świecie ma wpływ również na sytuację 

w Polsce, w tym na sytuacje w gminach. Ustawa o finansach publicznych w oparciu o którą, 

narzucone są przez Ministra Finansów wskaźniki przy opracowywaniu budżetów i 

wieloletnich prognoz finansowych wymuszają dyscypliny w wydatkowaniu środków 

publicznych. 

Brak możliwości zaciągania kredytów na finansowanie wydatków bieżących powoduje, że 

samorządy wszystkich szczebli w Polsce podejmują działania zmierzające do zwiększenia 

dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących. Wydatki na oświatę w strukturze wydatków 

bieżących stanowią największą pozycję, w przypadku naszej gminy jest to w roku 2012 – 

49% . Nigdy w ponad 20-letniej historii samorządu gminnego wydatki oświatowe nie 

stanowiły tak znacznej pozycji. Należy podkreślić, że algorytm subwencji oświatowej w  
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roku na rok jest niestety zaniżany w stosunku do wzrastających kosztów, stąd subwencja 

oświatowa nie zabezpiecza realizacji przez samorządy subwencjonowanych zadań 

oświatowych. 

 

 Oświata to bardzo ważna, jeżeli nie najważniejsza dziedzina w działalności 

samorządowej. Przez wiele lat w działalności samorządowej od 1990 roku władze 

samorządowe naszej gminy dokonywały wszelkich możliwych starań aby poprawić warunki 

nauki dzieciom i młodzieży. Wybudowano wiele szkól, sal gimnastycznych, boisk 

sportowych, część realizowanych jest obecnie a dalsze jeszcze są planowane. 

Przejęliśmy LO w Rymanowie do prowadzenia od Powiatu Krośnieńskiego, aby nasi 

absolwenci gimnazjów mieli możliwość kontynuacji edukacji na dobrym poziomie w 

pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Utworzyliśmy 4 Punkty Przedszkolne dla 

najmłodszych. To świadczy o tym , że wykazujemy wspólnie ogromną troskę o stan naszej 

gminnej oświaty o nasze dzieci i młodzież. Wyniki egzaminów zewnętrznych plasują nasze 

szkoły w czołówce szkół w powiecie. 

 

 Proponowane zmiany w organizacji oświaty w naszej gminie zabezpieczają potrzeby 

dzieci, rodziców, nauczycieli i środowisk lokalnych. Nie ukrywam, że wszystko co nowe 

budzi niepokój i obawy. Ze swej strony deklarujemy troskę o los nie tylko uczniów, ale i 

pracowników placówek, w których proponujemy zmiany. 

Art. 5 ust.5g ustawy o systemie oświaty daje samorządom uprawnienie do przekazania 

prowadzonych przez nie szkół liczących do 70 uczniów innym osobom prawnym lub 

osobom fizycznym. Przekazanie szkoły nie oznacza rezygnacji z zadań oświatowych – 

szkoła nadal funkcjonuje, zmieni się jedynie organ prowadzący. Gmina nadal odpowiada za 

działalność prowadzonej szkoły. 

Uprawnienie ww. otwiera jednak przed samorządami możliwość istotnego ograniczenia 

kosztów zadania własnego, jakim jest prowadzenie szkół i placówek oświatowych. Z tego 

uprawnienia chcemy skorzystać w przypadku szkół podstawowych w Głębokiem i Bziance. 

Szkoły ww. liczą odpowiednio 41 i 36 uczniów, a więc spełniają przesłankę ustawową. W 

przypadku szkoły w Bziance projekt uchwały przewiduje przekazanie jej do prowadzenia 

Fundacji. Jednak w przypadku zarejestrowania utworzonego przez rodziców i mieszkańców 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem i wyrażenia woli prowadzenia tej 

szkoły przez ww. Stowarzyszenie zaproponuję Wysokiej Radzie stosowną zmianę uchwały 

w tym zakresie. Podjęcie uchwały podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w wersji 

przedłożonej w dniu dzisiejszym pozwoli na zachowanie 6 miesięcznego okresu przed 

planowanymi zmianami wymaganego prawem. Zmiany podjętej uchwały można dokonać 

już po 29 lutego br. - taka opinię otrzymałem w biurze prawnym KO w Rzeszowie. 

 W przypadku Szkoły Podstawowej w Głębokiem – planujemy przekazać ją do 

prowadzenia Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz '' w Katowicach. 

 

 Proponowane zmiany w organizacji Punktu przedszkolnego i Szkoły Filialnej w 

Rymanowie Zdroju polegać mają na likwidacji i utworzeniu w tym obiekcie przedszkola 

publicznego prowadzonego przez Siostry Zgromadzenia Miłosierdzia Wincentego a Paulo z 

Krakowa. Wstępnie wyrażona została wola Zarządu Zgromadzenia wyrażona na piśmie. 

Szczegóły w tej sprawie mają być przedmiotem dalszych rozmów w przypadku podjęcia 

stosownej uchwały przez Wysoką Radę. 
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 Proponowane zmiany zabezpieczają potrzeby dzieci i rodziców, nauczycieli i 

pracowników obsługi, środowisk lokalnych. Nowy pracodawca lub pracodawcy 

zaproponują nowe warunki pracy i płacy dla pracujących w tych placówkach. Ze swej 

strony deklaruję wolę możliwej pomocy dla pracowników szkół i placówek, w których 

planowane są zmiany. Proponowane zmiany w organizacji oświaty zostały omówione 

podczas posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej ale również podczas wielu spotkań z 

rodzicami i nauczycielami w Bziance, Głębokiem i Rymanowie Zdroju. 

Mówi się często, że szkoła to ,, centrum kultury'' danej społeczności, jeżeli jest szkoła to 

dana miejscowość żyje i się rozwija. To wszystko jest prawdą. Dodam tylko jeszcze to, że 

szkoła winna się angażować w życie lokalnej społeczności, i że takie będą szkoły jakie 

będzie zaangażowanie rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnych w ich 

funkcjonowanie i rozwój. 

Życzę aby wszystkie nasze szkoły funkcjonowały na poziomie gwarantującym realizację 

misji jaka jest im przypisana ,, Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży 

wychowanie'' – to hasło kanclerza Jana Zamojskiego wciąż aktualne i niezwykle ważne. 

 W mojej ocenie proponowane zmiany organizacyjne w ww. szkołach i placówkach w 

żaden sposób nie zagrażają dobru dzieci i młodzieży tych miejscowości, stąd prośba do 

Wysokiej Rady o podjęcie proponowanych na dzisiejszej sesji uchwał. 

Nadmieniam , że Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię odnośnie proponowanych 

zmian w organizacji oświaty na terenie Gminy Rymanów.. Związki zawodowe wyraziły 

negatywne opinie. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

1. Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap -  w swej wypowiedzi zwróciła uwagę na 

politykę stosowaną przez Nasze Państwo  . Nawiązała do przyznania wysokich 

nagród za wybudowanie stadionu narodowego, a nagłaśnianego kryzysu 

gospodarczego i finansowego w Europie i świecie, który ma wpływ na sytuację w 

Polsce, w tym na sytuację  w gminach której jesteśmy dzisiaj świadkami mając 

podjąć trudne decyzje ,  dotyczące zmian w organizacji oświaty w Gminie Rymanów. 

Na odbytych spotkaniach społeczeństwo Bzianki wyraziło chęć prowadzenia Szkoły 

Podstawowej przez Stowarzyszenie. Stosowne działania  o utworzenie i zarejestrowanie  

przez rodziców i mieszkańców Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem 

zostały już podjęte.  Jednak mamy pewne obawy, a zwłaszcza w kwestii finansowej . 

Liczymy, że złożone na spotkaniach deklaracje pomocy ze strony Burmistrza Gminy , 

radnych pozwolą, że Szkoła Podstawowa w Bziance będzie dobrze funkcjonować . 

 

2. Radny Pan  Stanisław Adam nawiązał do aktualnej sytuacji funkcjonowania oświaty 

w naszej Gminie. Otrzymana subwencja bez dopłat z budżetu gminy nie daje 

gwarancji ich funkcjonowania w obecnym kształcie. Zaniechanie działań 

naprawczych, przy braku radykalnych zmian w finansowaniu oświaty przez władze 

państwowe wymusza takie działania , które dzisiaj mamy podjąć aby ograniczyć 

bardzo wysokie koszty  kształcenia 1 ucznia w przypadku SP w Bziance i 

Głębokiem. 
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Burmistrz Gminy Rymanów w nawiązaniu do wystąpień radnych powiedział, że 

zaproponowane rozwiązanie zabezpiecza w 100 % dobro dzieci. Stwarzamy możliwość aby 

szkoły te dalej funkcjonowały i tętniły życiem . Będziemy nadal prowadzić ich remonty i 

poprawiać  doposażenie. Naszym celem jest troska o dobro dzieci i mieszkańców gminy. 

Chcę powiedzieć też, że w ciągu 14 lat mojej pracy w Gminie,żaden nauczyciel nie został 

pozbawiony pracy. 

Przedstawiony pod obrady sesji projekt uchwały dotyczy  przekazania do prowadzenia 

Szkoły Podstawowej w Bziance Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz 

'' w Katowicach winien w takiej formie zapisu zostać rozpatrzony i uchwalony z uwagi na  

termin w jakim powinna zostać podjęta uchwała w sprawie przekazania szkoły. Stosowne 

przepisy mówią, że podjęcie  uchwały przez organ stanowiący JST musi zatem nastąpić w 

takim czasie , aby było możliwe powiadomienie pracowników i organizacji związkowych w 

terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły. 

W przypadku Szkoły Podstawowej w Bziance jeżeli otrzymam wszystkie wymagane 

dokumenty o powstałym Stowarzyszeniu podejmę niezwłocznie starania o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej na której podejmiemy uchwałę o przekazaniu z dniem 1 września 2012 roku 

Stowarzyszeniu prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bziance. Utraci moc Uchwała podjęta 

na XIX sesji w sprawie przekazania do prowadzenia tej szkoły w/w Fundacji. 

 

Radny Pan Dariusz Królicki – stwierdził, że rozpętana została  w skali kraju wielka nagonka 

na nauczycieli , a zwłaszcza dotycząca uprawnień jakie wynikają z Karty Nauczyciela. Są 

też i inne grupy zawodowe, które korzystają  ze swoich uprawnień , ale tego aż tak się nie 

nagłaśnia. Stąd moje pytanie – czy ktoś z Państwa chciałby pracować za 50% mniejszego 

wynagrodzenia jakie może otrzymać nauczyciel, który podejmie pracę u nowego 

pracodawcy, który przejmie do prowadzenia te placówki oświatowe. Ucierpi na tym grupa 

zawodowa nauczycieli zwłaszcza na wynagrodzeniu za wykonywana pracę. 

 

Innych głosów w dyskusji nie zabierano. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poddał 

pod głosowanie w pierwszej kolejności : 

 

2/ projekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły podstawowej w 

Bziance Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz w Katowicach. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych 

i 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 200 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ projekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w 

Głębokiem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka ,, Elementarz '' w 

Katowicach. 
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 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 było przeciwnych 

i 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 201/ 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z 

Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu szkół Publicznych w Posadzie 

Górnej polegającego na likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w 

Rymanowie Zdroju. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto uchwałę Nr XIX / 202 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z 

Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie 

Górnej polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu 

brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 203 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

    / Przerwa w obradach sesji do godziny 11 15  /. 

 

6/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i je uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 

 

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 XIX / 204 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Opinia Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisji Rewizyjnej – pozytywna. 
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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 XIX / 205 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przed rozpatrywaniem wszystkich kolejnych projektów uchwał Przewodniczący Rady 

poinformował, ze na odbywanych posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej 

uzyskały pozytywne opinie. 

 

8/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej załącznikiem dotyczącym sprawozdania rocznego z 

jego realizacji zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy . 

Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 

30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni . 

 

 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 XIX / 206 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2011. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej załącznikiem , który zawiera sprawozdanie roczne z 

realizacji w/ w Programu zapoznał Zastępca Burmistrza 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 XIX / 207 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : Burmistrz Gminy w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego 

raport dotyczy przedkłada Radzie Miejskiej jego wykonanie. Raport ma charakter 

zapoznawczy, opisuje w skrócie problematykę narkomanii oraz prowadzone działania 

profilaktyczne. Na terenie Gminy Rymanów nie odnotowano w ostatnim czasie rodzin z 

problemem narkomanii, nie odnotowano przypadków posiadania narkotyków . W szkołach 

nie odnotowano przypadków zażywania bądź rozprowadzania narkotyków. 

 

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 XIX / 208 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 

do zadań własnych gminy. Realizacja tych działań oparta jest na zadaniach zapisanych w 

tym Programie  uchwalanym corocznie przez Rade Miejską . Projekt Programu został 

zaopiniowany przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

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 XIX / 209 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2012 

rok. 

 

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

 

Uzasadnienie : narkomania od last stanowi problem o zasięgu globalnym i niesie ze sobą 

poważne ryzyko dla zdrowia . Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na samorząd 

obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

finansowania zadań związanych z jego realizacją. Za niezbędne uznaje się udzielanie 

wszechstronnego wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu bierze 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 210 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rada Miejska w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy 

podejmuje uchwałę w tej sprawie. 

 

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 XIX / 211/ 12 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14/ określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu 16 grudnia 2010 roku została uchwalona ustawa o zbiorowym 

transporcie publicznym, która weszła w życie w dniu 1 marca 2011 roku. Zgodnie z 

definicją ustawową : organizatorem komunikacji jest właściwa jednostka samorządu 

terytorialnego zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym 

obszarze. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 przeciwny i 1 

wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 212 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora  i przewoźnika z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina 

Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : art. 16 ustawy o zbiorowym transporcie publicznym mówi, że w transporcie 

drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych 

lub dworców mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty nie może być wyższa niż 0,05 zł za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym i 1 zł za jedno 

zatrzymanie środka transportu na dworcu. Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z 

przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest 

jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Opłaty stanowią dochód 

właściwej jednostki samorządu, z przeznaczeniem na utrzymanie, budowę , przebudowę i 

remont przystanków komunikacyjnych dworców oraz wiat przystankowych posadowionych 

na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do 

tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię 

tych dróg. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały z uwzględnieniem nie 

dyskryminujących zasad. W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały 

celem ich zastosowania w stosunku do operatorów i przewoźników korzystających z 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rymanów. 

Po przedyskutowaniu projektu uchwały na posiedzeniach Komisji Rady proponuję przyjęcie 

stawki w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

komunikacyjnym których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Rymanów. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

Radny Rady Powiatu Jan Pelczar – zwrócił się z prośbą aby przy ustalaniu wysokości 

stawki nie brać pod uwagę maksymalnej kwoty. W uzasadnieniu prośby przypomniał, że 

Starostwo Powiatowe przyjęło do prowadzenia PKS, który był w nie najlepszej sytuacji 

finansowej . PKS korzysta prawie z każdego przystanku na terenie Gminy Rymanów. 

 

Z wnioskiem o obniżenie stawki do 0,01 zł wystąpiła radna Krystyna Przybyła – Ostap. Jej 

propozycję poparli radni Kazimierz Kielar i Mieczysław Tomków, który swoja decyzję 

argumentował tym ,że niektóre firmy przewozowe na trasie Sanok – Krosno mogą 

ograniczyć ilość przystanków z których będą korzystać. 

Innych wniosków nie było. 

 

Rada przy 12 głosach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym przyjęła wniosek aby stawka za 

jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w Gminie Rymanów 

wynosiła 0,01 zł. 

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki w wysokości 0,01 zł opłaty za korzystanie 

przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo 

zarządzającym jest Gmina Rymanów został przyjęty przy 13 głosach za , 1 przeciwnym i 1 

wstrzymującym. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIX / 214 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich szaletów publicznych na terenie miasta 

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

 

 

Uzasadnienie : o sposobie ustalania cen i opłat  za usługi komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej postanawia Rada Miejska. Gmina Rymanów przy pomocy zakładu 

budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, chce pobierać opłatę, która będzie 

przeznaczona na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szalet. Proponowana 

wysokość opłaty to 1,00 złoty za korzystanie z miejskich szalet na terenie miasta 

Rymanowa i Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

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 XIX / 214 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ uchwalenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w 

Rymanowie Nr XXXII/ 502 / 2002 roku. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów przeprowadzana jest dla niewielkiego obszaru w m. 

Rymanów, przy drodze krajowej Krosno – Sanok. Zmiana wprowadza obszar 2PU – 

istniejącej i potencjalnej lokalizacji zabudowy produkcyjno-usługowej z przeznaczeniem 

pod obiekty produkcyjne, składy , magazyny, usługi i działalność handlową. 

 

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 XIX / 215 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana MPZP,, Rymanów'' jest konsekwencją dokonanej zmiany nr 4 

Studium , która wyznacza tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej i usługowej o 

powierzchni 0,3341 ha – z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, 

usługi i działalność handlową. 
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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 XIX / 216 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój ''. 

 

 Z treścią uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiot zmiany  planu dotyczy wyznaczenia na części terenu parkingu/ 

działka nr 399 / terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren zmiany planu 

zajmuje powierzchnię około 0,06 ha, jest częściowo zabudowany budynkiem biurowym i 

magazynowym, które obecnie nie są użytkowane. Przy ul. Parkowej bezpośrednio 

sąsiadującej z terenem objętym zmianą planu,jak i przy sąsiedniej ul. PCK znajdują się 

tereny zabudowane jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Obszar 

objęty zmianą planu stanowi własność prywatną osób fizycznych i na ich wniosek 

sporządzono przedmiotowa zmianę. 

 

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 XIX / 217 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 2105 położonej w Łazach wystąpił z wnioskiem o 

zakup działki nr 2102/2 o pow. 0,17 ha celem utworzenia większej nieruchomości i, 

poprawy jej zagospodarowania. Opinia zebrania wiejskiego pozytywna. 

 

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 XIX / 218 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Firma ,, Kruszpol '' stała się właścicielem kompleksu działek położonych w 

Milczy. Drogi polne o numerach działek : 187,188 i 326 położone są wewnątrz tego  

kompleksu i stały się zbędne dla Gminy Rymanów jako drogi dojazdowe do pól. Wszystkie  

działki sąsiadujące z tym kompleksem mają zapewniony dojazd.  Po dokonanej wycenie 

wartości w/w działek o łącznej powierzchni 0,57 ha zostaną sprzedane w trybie 

bezprzetargowym . 

 

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 XIX / 219 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na działkach,  położonych w Ladzinie .  

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

Uzasadnienie : Firma TIVANO wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście linii 

kablowej i teletechnicznej z turbin wiatrowych przez drogę gminną oznaczoną jaka działki 

nr 437 i 284 położone w Ladzinie. 

Zgodnie ze złożoną na posiedzeniu Komisji wniosku o umożliwienie  uczestnictwa na 

spotkaniu Burmistrza Gminy z wnioskodawcą radnego z tej miejscowości , o terminie 

spotkania powiadomię radnego Wacława Pelczarskiego. 

 

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 XIX / 220 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

23/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

użytkowania części działki nr 70/3, położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Telekomunikacja Polska S.A wystąpiła z prośbą o ustanowienie służebności 

użytkowania części działki nr 70/3 , położonej w Rymanowie Zdroju na posadowienie na 

niej szafy telekomunikacyjnej, która obecnie znajduje się w lokalu gminnym w budynku 

przy  ul. Kasztanowej 2. 
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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 XIX / 221 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

24/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów działki, położonej w Posadzie Górnej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 611/2 położonej w Posadzie Górnej wystąpił z 

wnioskiem o bezpłatne jej  przekazanie na rzecz Gminy Rymanów. Działka w terenie 

stanowi część drogi wewnętrznej w Posadzie Górnej. 

 

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 XIX / 222 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

25/  zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,,Czas na aktywność w Gminie 

Rymanów'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt ten jest skierowany do osób bezrobotnych , poszukujących pracy, w 

wieku aktywności zawodowej niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez upowszechnianie aktywnej 

integracji umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych. W roku 2012 w ramach projektu realizowane będą szkolenia, poradnictwo 

psychologiczne, prawne i zawodowe a także po raz pierwszy wsparcie beneficjentów 

projektu w formie asystenta rodziny. Realizacja projektu nie wymaga wyasygnowania 

dodatkowych środków finansowych dla ośrodka pomocy społecznej. 

 

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 XIX / 223 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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26/ wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji 

publicznej w zakresie wspierania rodzin. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : z dniem 1 stycznia 2012 roku gmina otrzymała nowe zadania w związku z 

wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Celem ustawy 

jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, 

w przyszłości ograniczenie liczby dzieci objętych pieczą zastępczą. Ustawa wprowadza 

nową formę wsparcia rodziny na poziomie gminy a mianowicie asystenta rodziny. Gmina 

zobowiązana jest między innymi do zatrudniania i finansowania asystentów rodziny oraz 

współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w 

placówce opiekuńczo – wychowawczej. Organ jednostki samorządu terytorialnego może 

wyznaczyć do realizacji powyższych zadań ośrodek pomocy społecznej, który realizuje 

zadania z  zakresu pomocy społecznej na szczeblu 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 XIX / 224 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

27/zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w 

latach 2010 – 2014. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : utrzymanie dotychczas obowiązującej stawki 1,9% spowoduje konieczność 

obniżki stawki bazowej czynszu z 5,22 zł /m2 do 4,48 zł m2 gdyż koszt odtworzenia 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z kwoty 3301 zł obniżył się do kwoty 2831 zł. 

Podniesienie stawki bazowej do 2,3% wskaźnika przeliczeniowego podwyższy stawkę 

bazową do kwoty 5,43 zł. Podniesienie stawki czynszu z 5,22 zł do 5,43 zł/m2 jest 

konieczne ze względu na rosnące koszty utrzymania lokali mieszkalnych. 

 

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 XIX / 225 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

28/ zmiany Uchwały Nr XII / 103 / 07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 listopada 

2007 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się w 

dyspozycji sołectw i osiedla. 
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 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z oddaniem do użytku Domu Ludowego w Głębokiem należy 

ustalić stawki odpłatności za wynajem sal widowiskowych i innych pomieszczeń w Domu 

Ludowym na imprezy okolicznościowe. 

 

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 XIX / 226 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad. 9 .  Nie zgłaszano interpelacji . 

 

ad.10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tomasz Rajnik –  z Posady Górnej zgłosił wniosek o złożenie zapytania do 

nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów – dlaczego w Nadleśnictwie Rymanów – w 

odróżnieniu od innych nadleśnictw np. Dukla – mieszkańcy nie mogą wyrabiać w 

lesie drewna opałowego-gałęziowego – po spełnieniu określonych wymogów bhp. 

 

2. Radny Bronisław Bruk – z Puław zgłosił wniosek o skierowanie podziękowania do 

RZGW – Kraków/Rzeszów za dotychczas wykonane zadania w zakresie 

zabezpieczeń na rzece w miejscowości Głębokie – z prośbą o kontynuację 

wykonywania zabezpieczeń. 

 

3. Radny Andrzej Pitrus -z Królika Polskiego zgłosił wniosek o złożenie zapytania do 

Uzdrowiska Rymanów S.A dlaczego zaprzestało świadczenia usług w zakresie 

udzielania zabiegów w kriokomorze ogólnoustrojowej. 

 

4. Radny Kazimierz Kielar – z Klimkówki zgłosił wniosek o złożenie w trybie pilnym 

wniosku do GDDKiA O/Krosno w sprawie konieczności usunięcia kasztanowca w 

Klimkówce/ lewa strona – Rymanów – Klimkówka /- przed zabudowaniami 

okorowane drzewo w znacznym stopniu – nadaje się do wydania decyzji na wycinkę. 

 

5. Radna Krystyna Przybyła – Ostap – z Bzianki zgłosiła wniosek o wydłużenie czasu 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzianka do godziny 24-tej. 

 

6. Radny Wacław Pelczarski – z Ladzina zgłosił wniosek o odśnieżanie chodników przy 

drodze wojewódzkiej, w tym przy ul. Kolejowej w Rymanowie. 

 

7. Radny Mieczysław Tomków – z Sieniawy zgłosił wniosek o przeanalizowanie 

systemu dystrybucji worków na śmieci w miejscowościach rozległych obszarowo. 
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8. Radny Dariusz Królicki – z Rymanowa zgłosił wniosek o odśnieżanie chodnika przy 

ul. Osiedlowej i alejki parkowej w Rymanowie. 

 

9. Sołtys Józef Pelczar – z Łazów zgłosił wniosek o przeanalizowanie systemu 

wystawiania faktur za śmieci. 

 

10. Sołtys Adam Szajna – z Milczy zgłosił wniosek o uzupełnienie zbiorów książkowych 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie o aktualnie obowiązujące lektury 

szkolne. 

 

11. Pan Rafał Wajda – mieszkaniec Rymanowa przedstawił zapytanie mieszkańców 

Rymanowa dotyczące wysokości stawki podatku od nieruchomości związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej w 2012 roku . 

 

ad. 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Tomaszowi Rajnik – odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do 

Nadleśnictwa Rymanów , 

> Radnemu Bronisławowi Bruk – odpowiedział, że podziękowanie do RZGW za wykonane 

prace na terenie Gminy Rymanów w 2011 roku zostanie przesłane , 

> Radnemu Andrzejowi Pitrus – odpowiedział, że skieruje zapytanie do Prezesa Zarządu 

Uzdrowiska w sprawie zaprzestania świadczenia usług w kriokomorze ogólnoustrojowej, 

> Radnemu Kazimierzowi Kielar – odpowiedział, że wystąpi z wnioskiem o dokonanie 

wycinki wskazanego okorowanego kasztanowca przy drodze krajowej w Klimkówce, 

> Radnej Krystynie Przybyła – Ostap – odpowiedział, że o pół godziny zostanie wydłużony 

czas oświetlenia ulicznego wieczór, a w godzinach rannych czas oświetlenia ulicznego w 

Bziance zostanie skrócony, 

> Radnemu Wacławowi Pelczarskiemu – odpowiedział, że obecnie wskazany chodnik jest 

odśnieżany przez nasze gminne służby, ale o obowiązku jego odśnieżania przypomnę 

zarządcy tej drogi, 

> ZGK dokona odśnieżenia odcinka chodnika na ulicy Osiedlowej i alejki parkowej w 

rymanowskim parku – to odpowiedź dla radnego Dariusza Królickiego, 

> wniosek sołtysa wsi Łazy dotyczący systemu wystawiania faktur za śmieci przekażę do 

rozpatrzenia dyr. ZGK w Rymanowie, 

> wniosek sołtysa wsi Milcza o skierowane zapytanie kiedy Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rymanowie uzupełnia swój księgozbiór skieruję do kierownika Gminnej Biblioteki 

Publicznej, 

> udzielę odpowiedzi mieszkańcowi Rymanowa uczestnikowi obrad dzisiejszej sesji na 

pismo, które wpłynęło do Urzędu Gminy od mieszkańców Rymanowa w temacie 

dotyczącym podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. W piśmie nie było wskazanego adresata któremu mogłem udzielić 

stosownych wyjaśnień. 
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 Przed zamknięciem obrad sesji Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane do 

Rady Miejskiej od Pełnomocnika Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie Pana 

Jana Pelczara. 

W piśmie czytamy miedzy innymi : 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący ! 

 

 Zwracam się do Pana i Rady Miejskiej o przyjęcie stanowisk ważnych dla 

mieszkańców naszego regionu jak i całego kraju. 

 Od pewnego czasu opinię publiczną bulwersuje i dzieli sprawa dotycząca 

podwyższenia wieku emerytalnego . Uważam, że tak kluczowych dla przyszłości 

wszystkich Polaków zmian nie należy przeprowadzać w trybie pilnym, bez konsultacji 

społecznych. Polacy mają prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie. Jak wynika z 

sondaży większość obywateli jest z tych propozycji niezadowolona i domaga się 

przeprowadzenia referendum. 

 Kolejna prośba dotyczy podjęcia stanowiska przez Radę Miejską w sprawie 

przyznania Telewizji TRWAM transpondera na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej. 

Wielu mieszkańców naszego powiatu jest przekonana, że Krajowa Rada Radiofonii i 

Telewizji zastosowała niesprawiedliwe i dyskryminujące kryteria nie przyznając koncesji 

TV TRWAM. 

 Wyrażam nadzieję, iż Szanowna Rada pochyli się nad problemami przyjmując 

stosowne stanowiska w obronie mieszkańców, którzy czują się dyskryminowani i 

zaniepokojeni ograniczaniem swobód demokratycznych i brakiem poszanowania uczuć 

religijnych. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że zostały opracowane dwie petycje w 

powyższych sprawach . Jedna jest adresowana do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej , a druga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Zachęcam radnych do zapoznania się z ich treścią i ich poparcia . 

 

ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XIX sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej został w pełni zrealizowany. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 13 3o zamknął 

obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :         Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /                 Henryk  Smolik 

 


