
 

 

         P r o t o k ó ł  Nr XXV / 09 

 

    z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 

 

    w dniu 30 stycznia 2009 roku w sali Gminnego 

    Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady poinformował, że  Prezydent Miasta Krosna i 

Prezes Koła i Koordynator Hospicjum w Krośnie Ks. Marek Zarzyczny zwrócili się z prośbą  o 

umożliwienie przedstawienia na najbliższej sesji idei Akcji '' Pola Nadziei ''  Radnym Rady 

Miejskiej w Rymanowie przez wolontariuszy Koła Hospicyjno-Charytatywnego w Krośnie. 

Będzie to forma prezentacji multimedialnej przedstawiona przez Panią Wirę Jankowską – 

przedstawicielkę Koła i Pana Krzysztofa Smereckiego – sekretarza Miasta Krosna, którzy pragną w 

ten sposób zainteresować władze i społeczność Gminy Rymanów problematyką funkcjonowania 

hospicjum służącego również mieszkańcom Naszej Gminy. 

Głównymi zadaniami krośnieńskiej akcji '' Pól Nadziei '' w 2009 roku będą: 

 szkolenia wolontariuszy, 

 promocja akcji '' Pola Nadziei '' w gminach, 

 zorganizowanie konkursów plastycznych i fotograficznych / dla dzieci, młodzieży i dorosłych/, 

 przeprowadzenie kwest z wykorzystaniem wyhodowanych żywych i wykonanych z papieru 

kwiatów żonkili, 

 zakończenie akcji w formie rodzinnego  pikniku dla mieszkańców Krosna. 

 

 Po zakończonej prezentacji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Henryk 

Smolik  rozpoczął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Obecni wg.  załączonych list obecności / załączniki / 

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 55 , a zakończono o godzinie 13 45 . 

 

 W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli :  

 

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel. 

 

3. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec. 

 

4. Sekretarz Gminy Pan Marek Penar. 

 

5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska. 

 

6. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 

Pani Maria Knap. 

 

7. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan Kilar. 
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8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 

 

9. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 

 Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan 

Henryk Smolik. Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości. 

 

 Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 

Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 

radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 

w sprawie otrzymanego porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o 

rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie: 

 

- uzupełnienia otrzymanego projektu uchwały o udzielenie zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata położonych w Rymanowie Zdroju – 

Desznie ,  o które wystąpiło dwóch dotychczasowych dzierżawców, 

 

 wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za 15 wniosek o uzupełnienie projektu uchwały o 

udzielenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata 

położonych w Rymanowie Zdroju  został przyjęty. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie został przyjęty. 

 

 

 Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił porządek obrad XXV sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXIV sesji Rady Miejskiej . 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXIV sesji Rady. 
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6. Interpelacje radnych. 

 

7. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rday Miejskiej za 2008 rok. 

 

8. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady na 2009 rok. 

 

9. Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rymanowie wraz z informacją na temat zakontraktowanych usług z Narodowym 

Funduszem Zdrowia w 2009 roku. 

 

10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2008 rok, 

 

 2/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2008 roku, 

 

 3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2009 rok, 

 

 4/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2009 rok, 

 

 5/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 

 6/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 

 7/ upoważnienia Burmistrza Gminy do przyjęcia dotacji ze środków finansowych  

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia 

zobowiązań wekslowych, 

 

 8/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 

 

 9/ zamiaru założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – technikum 

informatycznego, 

 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 

 11/ udzielenia burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 

 12/ przyjęcia przez Gminę Rymanów zadania z zakresu właściwości Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego utrzymywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, 

 

 13/ wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Gminny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 
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11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

12. Wnioski i zapytania. 

 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za – 15. 

 

 

 ad. 3 porządku obrad 

 =============== 

 

 Przyjęcie protokołu XXIV sesji  odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

 ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w 

okresie od XXIV sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informacje / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XXIV 

sesji  przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 

 

 

 ad.5 . Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIV sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXIV sesji. 

 

 Informację / załączniki do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XXIV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie oraz ze swej działalności w okresie między sesjami przedstawił Pan Jan 

Rajchel. 

 

 

 ad. 6 .  Interpelacji radnych nie było. 

 

 ad. 7.  Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2008 rok. 

 

  

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Michał Chentosz – 

Przewodniczący Komisji. 

 / Sprawozdanie - załącznik do protokołu / 

 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych 

przedstawiła Pani Zofia Dereniowska – Przewodnicząca Komisji. 

 / Sprawozdanie – załącznik do protokołu / 
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 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia przedstawił Pan 

Zbigniew Sikora -  Przewodniczący Komisji. 

 / Sprawozdanie – załącznik do protokołu / 

 

 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego 

przedstawił Pan Maciej Kandefer – Przewodniczący Komisji. 

 / Sprawozdanie – załącznik do protokołu /. 

 

 

 ad. 8 . Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2009 rok. 

 

 

 Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2009 rok. 

 

 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 XXV / 229 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 9 . Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie wraz z informacją na temat zakontraktowanych usług z 

Narodowym Funduszem Zdrowia w 2009 roku. 

 

 

 Sprawozdanie z działalności SPG ZOZ  przedstawiła Pani Maria Knap – dyrektor. 

 

SPG ZOZ w Rymanowie prowadzi działalność głównie na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego 

mieszkańców Gminy Rymanów, a swoje przychody realizuje z podstawowej działalności jaką jest 

świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy. Świadczenia te finansowane są przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych umów. Zakład świadczy usługi zdrowotne dla 

pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej realizowane przez  lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i 

położne środowiskowo – rodzinne , pielęgniarki higieny szkolnej, a także porady specjalistyczne 

ambulatoryjne z zakresu ginekologii, okulistyki i medycyny sportowej oraz świadczenia 

stomatologiczne i świadczenia rehabilitacji zabiegowej. Swoją działalność prowadzi w trzech 

obiektach : Przychodni Rejonowej w Rymanowie, Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Rymanowie 

Zdroju i Wróbliku Szlacheckim. 

W roku 2008 zatrudnionych było : 

 10 lekarzy rodzinnych, 

  3 ginekologów, 

  1 okulista, 

  3 lekarzy dentystów, 

  8 pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych, 

  2 położne środowiskowo – rodzinne, 

  3 pielęgniarki higieny szkolnej, 

  7 pielęgniarek zabiegowych, 
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 5 techników / fizykoterapia, laboratorium /, 

 4 magistrów / fizykoterapia laboratorium – w ograniczonym wymiarze czasu pracy /, 

 2 pomoce medyczne, 

 2 rejestratorki / w tym 1 usług elektronicznych /. 

 

Poradnia dla Kobiet przyjęła 4.798 kobiet, poradnia okulistyczna 6.936 pacjentów, poradnia 

medycyny sportowej – 121 młodych pacjentów, zamierzających uprawiać różne dyscypliny sportu, 

gabinety stomatologiczne przyjęły 4.190 pacjentów / w tym 1.404 dzieci /, gabinet rehabilitacji 

zawodowej przyjął 977 pacjentów, którym wykonano 29.645 zabiegów w 12 rodzajach. 

Lekarze rodzinni przyjęli 59.939 pacjentów, w tym 1.110 w domu chorego. Wykonanych zostało 

2.621 badań EKG , 1.024 badań USG jamy brzusznej i 1.119 badań USG ginekologicznych. 

Laboratorium przyjęło 9.044 osoby, którym wykonano 34.959 analiz medycznych. 

Największą bolączką  zarówno w 2008 roku jak i 2009 jest ograniczenie dla pacjentów dostępności 

do świadczeń stomatologicznych. NFZ przyjął strategię zatrudnienia lekarzy stomatologów w 

wymiarze ½ etatu z 15 godzinnym tygodniowym czasem pracy. 

Z myślą o naszych pacjentach SPG ZOZ wynajmuje w godzinach popołudniowych gabinety 

lekarskie na działalność  medyczną komercyjną dla następujących specjalistów : kardiolog, 

laryngolog, ortopeda, neurolog.  Świadczone są  również komercyjne usługi stomatologiczne z 

uwagi na ograniczenie wielkości kontraktu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem radni wskazali na potrzebę podjęcia działań , które 

pozwolą na poprawę dostępności do świadczonych przez SPG ZOZ usług w zakresie stomatologii, 

poradni okulistycznej i gabinetu rehabilitacji zabiegowej. Zwrócono uwagę, żeby rejestratorki 

udzielały wyczerpujących informacji dla pacjentów o możliwości rejestracji  w przypadku gdy nie 

ma  możliwości rejestracji do wybranego lekarza rodzinnego o możliwość skorzystania z usługi   

lekarza, który pełni dyżur w Przychodni do godziny 18-tej. 

Poddano pod  rozwagę  możliwość przyjęć pacjentów przez lekarzy specjalistów w naszej 

Przychodni w ramach kontraktu przez NFZ . 

 

 Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych czy 

przyjmują do wiadomości przedstawione sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie  za 2008 rok. 

Wobec braku głosów przeciwnych  prowadzący obrady stwierdził, że Rada Miejska przedstawione 

sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

 

 

 Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutowa przerwę w obradach sesji. 

 

 ad. 10 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok. 

 

 Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Rymanowie Pan Wojciech Farbaniec omówił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok. 

 

 / Sprawozdanie – załącznik do protokołu / 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedłożone sprawozdanie i projekt 

uchwały było rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego oraz Komisję Rewizyjną  i uzyskały pozytywną opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było 

 

 Z treścią projektu  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 rok zapoznał radnych 

Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 230 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 2/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku. 

 

 Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Farbaniec – omówił raport z wykonania tego programu 

 

 / Raport – załącznik do protokołu / 

 

 Raport uzyskał pozytywną  opinię Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku zapoznał radnych Pan Wojciech 

Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 231 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

 3/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2009 rok. 

 

 Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec – omówił Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. 

 

 Program – załącznik do protokołu. 

 

 Program uzyskał pozytywną opinie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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 Z treścią projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec 

– zastępca Burmistrza. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 232 / 09   jak załącznik do protokołu. 

 

 

 4/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2009 rok. 

 

 Zastępca Burmistrza  omówił Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów 

na 2009 rok. 

 

 Program – załącznik do protokołu. 

 

 Program uzyskał pozytywną opinie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Z treścią projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Rymanów na 2009 rok zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

 Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 233 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

Radny Kazimierz Kielar opuścił obrady sesji, po uprzednim usprawiedliwieniu się u 

Przewodniczącego Rady – stan 14 radnych. 

 

 5/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Bernarda Łożańska – 

skarbnik Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 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 XXV / 234 / 09  jak załącznik do protokołu. 
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 6/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznała Pani Bernarda Łożańska – 

skarbnik Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 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 XXV / 235 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 7/  upoważnienia Burmistrza Gminy do przyjęcia dotacji ze środków finansowych 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 

zaciągnięcia zobowiązań wekslowych. 

 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  w ramach ,, Współfinansowania usuwania skutków powodzi na terenie 

województwa podkarpackiego w 2008 roku '' Gminie Rymanów została przyznana dotacja z 

przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa kanału sanitarnego PCV D200, 

rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownią P-1, ogrodzeniem i umocnieniem rowu przydrożnego 

przy ul. Dworskiej w Sieniawie – uszkodzonej w wyniku powodzi w 2008 roku. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał ich pozytywne opinie. 

 

 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 XXV / 236 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 8/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w dniu 7 stycznia 2009 roku  złożył 

wniosek o ,, podwyższenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługę odbierania odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych '' na terenie 

Gminy Rymanów. Wniosek podyktowany został tym, że administrator składowiska w Dukli 

przekazał informację, iż w związku z kolejną podwyżką opłaty za korzystanie ze środowiska  
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z  kwoty 75 zł do 100 zł za 1 tonę i wzrostem kosztów własnych – od 1 stycznia 2009 roku wzrasta 

opłata za korzystanie  ze składowiska w Dukli z kwoty 152 zł/tonę do 192 zł/ tonę netto. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację roku ubiegłego, gdzie działalność w zakresie zbiórki, 

wywozu i utylizacji odpadów przyniosła Zakładowi straty złożenie wniosku jest uzasadnione. 

Ponadto informuje, że z dokonanych wyliczeń wynika, że zbilansowanie działalności Zakładu przy 

zachowaniu na dotychczasowym poziomie kosztów własnych oraz przyjmując ilość odpadów na 

poziomie roku bieżącego, biorąc pod uwagę nową stawkę opłaty za składowisko odpadów w Dukli, 

konieczne jest podniesienie górnych stawek netto z kwoty 3,60 do 4,50 zł od jednej osoby. 

Obecnie obowiązująca stawka w maksymalnej wysokości 3,60 zł od osoby stosowana jest od 1 

listopada 2008 roku. 

Analizy uzasadnienia wniosku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonał Referat 

Rolnictwa, Leśnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, który 

potwierdził przedstawione fakty oraz, że proponowana stawka w projekcie uchwały została 

przedstawiona jako górna / maksymalna / stawka . 

 

W zapytaniu Radny Pan Andrzej Biel zwrócił się do dyrektora ZGK jaka będzie wysokość 

naliczanej stawki za usługę odbierania odpadów od jednej osoby po przyjęciu projektu uchwały. W 

oparciu o moje własne wyliczenia wyszło ,że górna stawka winna wynosić 3,92 zł. 

 

 W odpowiedzi na zapytanie Radnego dyrektor ZGK poinformował, że po uchwaleniu jej 

przez Radę  i  wejściu jej  w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego naliczana stawka od jednej osoby będzie 4,10 zł netto. 

 

 Innych zapytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady przedstawiony przez Burmistrza Gminy projekt uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych poddał pod głosowanie. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11,  przeciwnych było 3 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 237 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 9/ zamiaru założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej – technikum 

informatycznego. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

Uzasadnienie : w oparciu o wyniki rozprowadzonej ankiety wśród uczniów szkół klas 

gimnazjalnych Gminy Rymanów i ościennej Gminy Besko  przyszli absolwenci wyrazili chęć 

kontynuowania nauki w technikum informatycznym. Jest to uchwała intencyjna dla Burmistrza 

Gminy bo po przyjęciu jej przez Radę Miejską będzie mógł podejmować dalsze działania . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinie 

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej. 
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 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 238 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt tej Uchwały dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2489 ha 

położonych w Rymanowie,  Rymanowie Zdroju – Desznie o łącznej powierzchni 1,68 ha i Bziance 

o pow. 0,03 ha  pod uprawy rolne na okres 5 lat. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję 

Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych oraz Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i 

uzyskał pozytywna opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 239 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 401 o pow. 86 m2 położonej w Rymanowie Zdroju / Wołtuszowa 

/ gdzie zlokalizowane są domki letniskowe. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał pozytywna opinię 

Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. 

 

 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 XXV / 240 / 09   jak załącznik do protokołu. 
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 12/ przyjęcia przez Gminę Rymanów zadania z zakresu właściwości Województwa 

Podkarpackiego dotyczącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. 

 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy wyrażenia woli przyjęcia  do realizacji przez Gminę Rymanów zadania z 

zakresu właściwości Województwa Podkarpackiego  polegającego na corocznym wykaszaniu i 

usunięciu porostu traw na skarpach potoku Tabor w km 20+452 do 22+048 na terenie Rymanowa 

Zdroju w zamian za przekazany plac gdzie usytuowany został nowy plac targowy w Rymanowie 

Zdroju. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię  

Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i 

Mienia. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 radnych, za przyjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXV / 241 / 09   jak załącznik do protokołu. 

 

 

 13/ wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy wyrażenia zgody na zbycie poprzez darowiznę  przez Samodzielny 

Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie środka trwałego w postaci 

specjalistycznego samochodu ,, karetki pogotowia '' na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Rymanowie. 

 

 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 XXV / 242 / 09  jak załącznik do protokołu. 
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 ad. 11 .  Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

 

 ad. 12 .  Wnioski i zapytania. 

 

1. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna z Bzianki  

 

- wskazała na pilną potrzebę wykonania remontu przystanku PKS w Bziance. Namoknięte 

płyty na stropie przystanku odpadają i są zagrożeniem dla pasażerów oczekujących na 

przyjazd autobusów, 

 

           - wnioskuje o odwołanie ogłoszonego przez Burmistrza Gminy przetargu nieograniczonego 

 na dzierżawę gruntów  tzw. Bory Bzieńskie lub Gminne Bzieńskie i ogłoszenie przetargu        

 ograniczonego tylko dla mieszkańców Bzianki. 

 

   2.  Radny Pan Stapiński Stanisław z Milczy wniósł pod rozwagę wniosek czy nie można 

 opracować jednego projektu dokumentacji na budowę sali gimnastycznej a póżniej po jego 

 adaptacji dostosować do dalszych szkół w których planowana jest budowa sali 

 gimnastycznej. Ze względów ekonomicznych byłoby to dobre rozwiązanie. 

 

 

3. Radny Pan Sikora Zbigniew nawiązał do wniosku radnego Pana Stapińskiego. 

W ostatnim okresie w Zespole Szkół Publicznych w Sieniawie doszło do spotkania 

projektantem w sprawie opracowania dokumentacji na budowę sali gimnastycznej. W tym 

przypadku ma ona być projektowana w kształcie litery ,, H ''. Zależy to od lokalizacji 

obiektu szkoły, rozmieszczenia okien i wielu innych czynników. Wydaje mi się, że do 

każdej lokalizacji sali winien być opracowany oddzielny projekt. 

 

 

4. Radny Pan Smolik Henryk z Rymanowa Zdroju : 

 

 

 wystąpił z wnioskiem aby Burmistrz Gminy wstrzymał do 5 lutego 2009 roku wykonanie 

wydanej decyzji o likwidacji zamontowanych urządzeń na placu zabaw dla dzieci, który 

znajduje się w Rymanowie Zdroju przy ul. Kasztanowej 1. Opowiada się za odbyciem spotkania 

delegacji Wspólnoty Mieszkaniowej Rymanowa Zdroju z Panem Burmistrzem celem 

wypracowania stanowiska w sprawie placu zabaw gdyż  zdaniem mieszkańców sprawne 

urządzenia winny pozostać na tym placu dla dobra  dzieci, 

 

 wystąpił z wnioskiem o wskazanie granic przy budynku ,, Góral  '' celem określenia co jest 

własnością gminy, a co własnością osoby prywatnej celem umożliwienia podjęcia 

zdecydowanych działań do likwidacji dzikiego placu handlowego na którym dwie panie nieraz 

w błocie rozkładają swój towar. Nie jest to odpowiednią wizytówką Uzdrowiska ,a  w 

niedalekiej odległości znajduje się utwardzony plac handlowy z zadaszonymi stołami, 

 

 wniósł o wykonanie obcinki  czuba suchego modrzewia, który rośnie w pobliżu wskazanego 

wcześniej terenu / dziki plac handlowy / , który stanowi zagrożenie dla przebywających tam 

osób. 
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 mieszkańcy wsi Milcza zgłosili aby wybudować łagodny wyjazd z ulicy Ogrodowej  na ul. 

Sadową, gdyż obecnie zagraża to w bezpiecznym poruszaniu się pojazdów w tym miejscu, 

 

 

5. Radny Pan Sikora Zbigniew – w swym wystąpieniu nawiązał do odbytej przed 

rozpoczęciem obrad sesji  prezentacji na temat Akcji ,, Pola Nadziei ''.  Cel szlachetny i jest 

potrzeba włączenia się w to dzieło. Moje zapytanie o ustalenie zakresu działań celem 

popularyzacji tej inicjatywy. 

 

 

6. Pani Przybyła Krystyna – sołtys z Bzianki  zwróciła uwagę na załamany w trzech miejscach  

dywanik asfaltowy ułozony w miesiącu wrześniu na drodze w Bziance. 

 

 

7. Pan Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla Nr 1 Rymanowa wniósł o powołanie 

przez Burmistrza Gminy Komisji która dokona przeglądu stanu drzew w parku podworskim 

w Rymanowie. 

 

 

 ad. 13  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 > dokonana zostanie wizja lokalna przystanku PKS celem poprawienia jego stanu. W 

okresie póżniejszym rozważana jest  jego wymiana. 

 

 > dokonałem na miejscu wizytacji zagospodarowania wskazanych działek w Bziance, z 

której wynikło, że działki te nie były zagospodarowane rolniczo . Nie ma żadnych podstaw żeby 

ograniczyć przetarg tylko dla mieszkańców . Jest to mienie komunalne – dawne tzw. działki 

szkolne. Wpłynęły wnioski na ich wydzierżawienie i dlatego został ogłoszony przetarg na pierwszą 

dzierżawę. Zainteresowani dzierżawą rolnicy z Bzianki winni wystąpić z wnioskiem do Gminy o 

dzierżawę wykazanych do przetargu gruntów. 

 

 > niemożliwe jest opracowanie jednego projektu na budowę sali gimnastycznej  . Uważam, 

że do każdego projektu należy podejść indywidualnie. 

 

 > wskazany przez radnego Pana Smolika plac zabaw w Rymanowie Zdroju nie posiada 

żadnego atestu . Do obowiązków Gminy nie należy budowanie i utrzymywanie placów zabaw. Jeśli 

Wspólnota Mieszkaniowa wyraża wolę jego przejęcia to przekażemy im urządzenia zamontowane 

na tym placu. 

 

 podjęte zostaną działania do wskazania granic działek w Rymanowie Zdroju aby ustalić granice 

działki przynależnej do budynku ,, Góral '' i Gminy. 

 

 ZGK  dokona obcinki suchych gałęzi na wskazanym modrzewiu i na innych drzewach gdzie 

istnieje potrzeba . 

 

 zjazd z ul. Ogrodowej na ul. Sadową w Milczy zostanie wykonany w ramach wykonywanych 

prac przy budowie poboczy. 
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 > na budowę Hospicjum z budżetu gminy nie można przekazać środków.  Wypracowaliśmy 

ustalenia, że zorganizowane zostanie spotkanie medialne w Gminnym Ośrodku Kultury z udziałem 

dyrektorów szkół, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji CARITAS i 

innych podobnych organizacji  celem popularyzacji i poinformowania o  głównych zadaniach 

krośnieńskiej akcji ,, Pól Nadziei '' w 2009 roku. 

 

 

 > wystąpię do wykonawcy drogi w Bziance o naprawienie wskazanych miejsc załamanego 

dywanika asfaltowego, 

 

 > powołam Komisję do dokonania przeglądu stanu drzew w parku podworskim w 

Rymanowie . Przewodniczącego zarządu osiedla proszę o wzięcie udziału w pracach Komisji. 

 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 

 ad. 14 .  Zamknięcie sesji . 

 

 

 Prowadzący obrady XXV sesji Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXV sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :        Przewodniczący 

         Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

                    Henryk  Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


