P r o t o k ó ł Nr XV / 11
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu
30 września 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Sesję XV 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
Sławomir Szczepaniak
Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich
Paweł Szczygieł
Prezes Zarządu Uzdrowiska S.A w Rymanowie Zdroju
Jan Rajchel
Dyrektor SPG ZOZ Rymanów
Adam Dutka
Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie
Grzegorz Sołtysik
Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy.
Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Rolnicy Gminy Rymanów, którym zostały wręczone przez Burmistrza Gminy Statuetki w
podziękowaniu za rolniczy trud w osobach : Daniela Bruka i Eugeniusza Rusnoka.
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 14 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 XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej :
3.
Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
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5.
Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej wraz z
informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.
Interpelacje radnych.
7.
Informacja Burmistrza Gminy o realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.
8.
Informacja o lecznictwie uzdrowiskowym w Gminie Rymanów.
9.
Sprawozdanie z przyjętej przez Radę Miejską Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008 – 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie :
1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów,
2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka,
3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
4/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok,
5/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów,
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 Łazach.
11.
12.
13.
14.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Wolne wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Zamknięcie sesji.

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XV sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie.
Za przyjęciem protokołu XIV sesji głosowało 14 radnych.
Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie w międzysesyjnym.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 5. Informację z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie , wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 27 sierpnia do 29
września 2011 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar.
Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy
sesjami za okres od 31 sierpnia do 30 września 2011 roku.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.
Dyskusji nad złożonymi informacjami nie było.
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1.
Radny Bronisław Bruk zgłosił interpelację o wystąpienie do telekomunikacji S.A. o
usunięcie wiszących połamanych gałęzi drzew na przechodzącym przez las światłowodzie
w kierunku do Puław i Wisłoczka, które mogą spowodować jego uszkodzenie. Moje monity
w tej sprawie pozostają bez odpowiedzi , a zbliżająca się zima i opady śniegu mogą być
jeszcze większym dla niego zagrożeniem.
2.
Radny Tadeusz Chodyniecki zgłosił interpelację dotycząca głębokiego rowu przy ul.
Szkolnej we Wróbliku Szlacheckim w którym gromadzi się woda stanowiąca zagrożenie dla
uczęszczających chodnikiem mieszkańców, a szczególnie dzieci. Prośba o zamontowanie na
tym odcinku barierki zabezpieczającej.
Ad. 7 . Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2011
roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek budżetowych
przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 28.882.401,76 zł tj. 61,7 % w stosunku do planu
rocznego, w tym dochody bieżące na plan 38.728.387,01 zł wykonano 23.142.132,31 zł, a
dochody majątkowe na plan 8.053.607,29 zł wykonano 5.740.269,45 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.780.914,04 zł tj. 42,6 % planu rocznego, w tym
wydatki bieżące na plan 38.434.062,30 zł wykonano 18.576.429,13 zł, a wydatki majątkowe
na plan 12.701.002,00 zł wykonano 3.204.484,91 zł.
Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 wyraziły Komisja
Rewizyjna i Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia .
Dyskusji nad przedstawioną informacją z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I
półrocze 2011 roku nie było.
Rada Miejska przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymanów
za I półrocze 2011 roku przyjęła do wiadomości.
Na obrady sesji przybył radny Tomasz Rajnik.

Ad. 8. Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawione przez Burmistrza Gminy
Rymanów i Prezesa Zarządu Uzdrowiska S.A w Rymanowie Zdroju informacje na temat
opracowanego operatu uzdrowiskowego dla uzdrowiska Rymanów Zdrój na podstawie ,
którego Minister Zdrowia wydał decyzję , że uzdrowisko Rymanów Zdrój spełnia warunki
konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym
samym , że warunki środowiskowe, zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego,
występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze uzdrowiska.
Na obszarze uzdrowiska Rymanów Zdrój znajduje się 10 zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego : 3 szpitale uzdrowiskowe, 6 sanatoriów, przychodnia uzdrowiskowa i 2
zakłady przyrodolecznicze zlokalizowane w szpitalach uzdrowiskowych.
Prezes Zarządu Uzdrowiska przedstawił krótkie charakterystyki wyżej wymienionych
obiektów z opisem jakie choroby się w nich leczy. Podejmujemy starania o podnoszenie
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obiektów . Obłożenie miejsc w obiektach sanatoryjnych dla dorosłych wynosi od 89 - 93 %.
Jest to dobry wskaźnik . Gorzej wygląda obciążenie miejsc w obiektach sanatoryjnych dla
dzieci, w których z roku na rok następuje tendencja spadkowa.
Ad.4. Sprawozdanie z przyjętej przez Radę Miejską Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2008 – 2011 z upoważnienia Burmistrza Gminy przedstawiła Pani
Danuta Penar – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sprawozdanie – załącznik do protokołu.
W omawianym okresie były podejmowane następujące działania na rzecz osób i rodzin :
–
pomoc na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
–
pomoc na rzecz osób dotkniętych zjawiskiem bezrobocia,
–
pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
–
pomoc na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
Z przedłożonego sprawozdania opracowanego na podstawie przeprowadzonych wywiadów
środowiskowych, sprawozdań, statystyk przez pracowników Ośrodka wynika, że po pływie
trzech lat realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych nie
zachodzi potrzeba jej aktualizacji, ponieważ założone w niej kierunki działań są nadal
aktualne i w miarę posiadanych środków je udoskonalać.
Przerwa w obradach sesji do godziny 11 1o .
Obrady opuścił radny Pan Marian Różowicz za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Ad. 10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :
Przed przystąpieniem do prezentacji projektów uchwał Przewodniczący
poinformował, że uzyskały one pozytywne opinie Komisji Rady .

Rady

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostanie przeznaczona na
pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do
samorządowego przedszkola publicznego w Brzozowie.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 150 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostanie przeznaczona na
pokrycie wydatków z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do
samorządowego przedszkola publicznego w Sanoku.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 151 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 152 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Z treścią uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 153 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Farbańca na działalność Burmistrza Gminy
Rymanów.
Z wypracowanym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w
sprawie zarzutu postawionego w skardze na działalność Burmistrza Gminy Rymanów
przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Chentosz.
/ Załącznik do protokołu /.
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Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Farbańca na działalność
Burmistrza Gminy Rymanów przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik.
Zapis § 1 projektu uchwały brzmi :
Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Edwarda Farbańca i zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutu postawionego w skardze Rada
Miejska w Rymanowie uznaje skargę za bezprzedmiotową.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 154 / 11. 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 uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : działki nr 4009 o pow. 0,0112 ha, nr 3508 o pow. 0,4649 ha, nr 3509 o pow.
0,4662 ha i nr 2896 o pow. 0,3191 ha położone w Rymanowie stanowią własność Gminy
Rymanów. Pozytywne opinie o ich sprzedaży wyraziło zebranie osiedla. Sprzedaż ich
nastąpi w drodze przetargu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XV / 155 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ 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 : działka nr 2121 położona w Łazach została wykazana do sprzedaży na
wniosek zainteresowanej strony oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii zebrania wsi Łazy.
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
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Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
> treść interpelacji radnego Bronisława Bruka skieruje do Telekomunikacji S.A z prośbą o
jej realizację .
> treść interpelacji radnego Tadeusza Chodynieckiego skieruję do Starosty Krośnieńskiego
z prośbą o jej realizację.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania.
1.
Radny Rajnik Tomasz – wystąpił z zapytaniem dotyczącym terminu przebudowy
oświetlenia na ul. 3 Maja w Posadzie Górnej oraz z wnioskiem o interwencję u Zarządcy
Dróg Wojewódzkich w sprawie oznakowanego na jezdni przejścia drogowego, które
podczas remontu drogi zostało przesunięte w kierunku Rymanowa Spowodowało to, że
korzystając z niego wchodzi się prosto do rowu , a nie na znajdujący się w pobliżu przepust
drogowy.
2.
Radny Pitrus Andrzej – wystąpił z wnioskiem o :
- zmianę znaku miejscowości z ,, Królik Pol.'' na ,, Królik Polski'',
- wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych na DW-887 w okolicach szkoły w
Króliku Polskim,
- wykopanie rowu na ul. Dąbrówka -droga 532 . Brak rowu powoduje,że woda z części góry
spływa pod zabudowania gospodarcze,
- naprawienie przyczółka mostka obok posesji Jana Gazdy w Bałuciance.
3.
Sołtys wsi Milcza Adam Szajna skierował zapytanie dotyczące wykonania dalszego
oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Milcza – Wróblik Szlachecki.
Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
> Radnemu Tomaszowi Rajnik odpowiedział, że w tym roku zostały wydane znaczne środki
z przeznaczeniem na uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Posadzie Górnej. To , o co
wnioskowali mieszkańcy zostało wykonane. W opracowaniu mamy dokumentacje na
budowę nowych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i prace te będziemy
sukcesywnie wykonywać.
–
dokonamy wizji lokalnej wskazanego miejsca przy przejściu drogowym ,być może
wydłużenie przepustu poprawi tą sytuację.
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miejscowości i o oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w Króliku
Polskim wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich,
–
sprawdzimy potrzebę wykonania rowu i stanu przyczółka mostka .W tym roku
wykonanych zostało bardzo dużo prac przy kopaniu rowów w Króliku Polskim .
> Sołtysowi z Milczy odpowiedział , że oświetlenie uliczne wskazanego odcinka drogi
wojewódzkiej jest sprawą przyszłości.
Ad.14. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XV sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik
poinformował, że porządek obrad XV sesji rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni
zrealizowany.
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 oo
zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie
Henryk Smolik

