
    P r o t o k ó ł  Nr XXXIX / 17 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku 

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

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXXIX otworzyła o godzinie 12 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocnośc obrad zaznaczając, że w sesji uczestniczy 

14 radnych. 

Radny nieobecny : Janusz Chudziński, 

 

W sesji uczestniczyli :  

 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy, 

 Radni    - według listy obecności, 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy, 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny, 

 Daniel Piwowar  - Radny Powiatu Krośnieńskiego, 

 Anna Kwiatkowska  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Witold  Podlaszczak  - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, 

 Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Gminy Rymanów, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu, 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie ( jak w załączeniu do zawiadomienia o zwołaniu sesji ). 

Wniosków o zmianę porządku nie zgłaszano. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porzadku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z XXXVIII 

sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

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

osiedli. 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2016 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok : 
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 > przedstawienie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 

2016 rok i odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2016 rok, 

 > odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania 

budżetu gminy Rymanów za 2016 rok, 

 > przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2016 rok i 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów, 

 > dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2016 rok. 

 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok. 

3) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

4) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

lokalu użytkowego, 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w 

Rymanowie na rzecz użytkownika wieczystego. 

 

9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok połączona z omówieniem 

organizacji planowanych imprez na okres sezonu letniego. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych, sołtysów, 

przewodniczących zarządów osiedli. 

11. Zamknięcie sesji. 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 1 czerwca 2017 roku. 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu XXXVIII/17 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 1 czerwca 2017 roku, wobec czego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego 

przyjęciem. 

W głosowaniu protokół został przyjęty przy 14 głosach za. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła 

sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 1 

czerwca do 23 czerwca 2017 roku. 

( Sprawozdanie  - załącznik do protokołu ). 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

XXXVIII sesji  wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania interpelacji i 

wniosków zgłoszonych na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 2 czerwca do 23 

czerwca 2017 roku. 
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( Sprawozdania – załącznik do protokołu ) 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 2 czerwca do 22 czerwca 2017 roku. 

( Informacja   - załącznik do protokołu ). 

 

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

zarządów osiedli. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania radnych : 

 

1. Radny Wołczański Grzegorz z Rymanowa – wnioskuje o umieszczenie przy wyjeździe na 

drogę krajową 28 od strony Rymanowa Zdroju-lustra po przeciwległej stronie, które 

poprawi bezpieczeństwo wyjeżdżających, 

 - skierował zapytanie o systematyczność spłat zaległości za boisko ORLIK w Rymanowie. 

 

2. Radny Kielar Kazimierz z Klimkówki – złożył wniosek w sprawie konieczności podjęcia 

kompleksowych prac na drodze powiatowej w Klimkówce, 

 - wnioskuje  w sprawie urządzenia drogi na tzw. Pustki. 

 

3. Radny Kijowski Józef z Milczy – wnioskował o odmulenie rowu przy drodze powiatowej k/ 

Urbanikowej w Zmysłówce. 

 

Wnioski i zapytania sołtysów , pzrewodniczących zarządów osiedli : 

 

1. Przybyła Krystyna – sołtys sołectwa Bzianka – wnioskuje o zmianę wygaszania oświetlenia 

ulicznego z godziny 23.00 na 23.30 oraz o wykoszenie trawy przy moście  w kierunku 

Beska i uzupełnienie podsypki poboczy wzdłuż remontowanej drogi, 

 

2. Dąbrowski Janusz – sołtys sołectwa Głębokie – wnioskuje  o umieszczenie pojemników na 

segregowane odpady w parku oraz wnioskował o zwiększenie opłat za wynajm domów 

ludowych. 

 

3. Prajzner Mariusz – sołtys sołectwa Milcza – wnioskuje o wykonanie naprawy mostka na 

drodze na tzw.,, bajor'' w Milczy. 

 

4. Bruk Bronisław – sołtys sołectwa Puławy – pytał kto i na czyj wniosek powinien się zająć 

przeklasyfikowaniem klas gruntu. 

 

5. Szajna Czesław – przewodniczący zarządu osiedla Nr 1 Rymanowa – wnioskuje o 

opracowanie i umieszczenie przy wejściu na place zabaw regulaminu korzystania z nich, w 

których będzie też zapis o godzinach otwarcia i zamknięcia. 

 wskazał na potrzebę wykoszenia działki przy ul. Paderewskiego i wzdłuż ul. 

Mitkowskiego / dojście do Urzędu /. 
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6. Dudzik Jan – sołtys sołectwa Bałucianka – wskazał na potrzebę wykonania naprawy 

mostów i  drogi powiatowej w Bałuciance. 

 

7. Wiernusz Andrzej – przewodniczący  zarządu osiedla Nr 2 w Rymanowie wnioskuje o 

dokonanie  przeglądu stanu płyt na kładce na ulicy Mickiewicza w Rymanowie i ewentualną 

ich naprawę. 

 

8. Pelczar Józef – sołtys sołectwa Łazy – wnioskuje o przecięcie zakrzaczeń na skrzyżowaniu 

z drogą powiatową – skarpa po lewej stronie drogi w kierunku Łazów- ograniczają 

widoczność na skrzyżowaniu, 

  - zwrócił uwagę na podrzucane pod pojemniki na  przystanku w Łazach śmieci w worach i 

 inne odpady. 

 

8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów za 2016 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok : 

 

 Sprawozdanie finansowe Gminy Rymanów za 2016 rok przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. 

Potwierdziła, że sprawozdania fiansowe są zgodne z ewidencją księgową jednostek i wykazem 

danych jakie jednostki przekazały do wyłączeń. 

Sprawozdania finansowe za 2016 rok zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Rzeszowie. 

 

 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2016 rok omówił Burmistrz 

Gminy Rymanów. Uchwalony budżet na 2016 rok po stronie dochodów wynosił 48.803.278,00 zł. 

Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wyniósł 61.029.549,76 zł i wzrósł do planu pierwotnego o 

25,05 %. Dochody budżetowe wykonane zostały w kwocie 62.197.575,95 zł, co stanowiło 101,91 

% planowanych dochodów.. 

Subwencje w strukturze dochodów stanowiły 41 %, dotacje i środki 29 %, udziały w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych 11 %, dochody  własne i inne dochody 19 %. 

Uchwalony budżet po stronie wydatków wynosił 44.875.557,34 zł. Po uwzględnieiu zmian na 

przestrzeni analizowanego okresu, plan wydatków wzrósł do kwoty 59.802.296,13 zł tj. o 33,26 %. 

Wydatki budżetowe ogółem wykonano w kwocie 58.178.024,35 zł, co stanowiło 97,28 % 

planowanych wydatków. 

Zadłużenie Gminy Rymanów na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i 

kredytów wyniosło 10.111.047,00 zł, co stanowiło 16,26 % do uzyskanych dochodów i przypada do  

spłaty w latach 2017 – 2020. Natomast zobowiązań wymagalnych nie było.Gmina Rymanów nie 

udzieliła w 2016 roku poręczeń i gwarancji innym podmiotom, dlatego też nie posiada zobowiązań 

z tego tytułu. W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 

3.950.000 zł. Nadwyżka na dzień 31.12.2016 roku wyniosła 4.019.551,60 zł- przy planowanej w 

kwocie 1.227.253,63 zł.  

Majątek Urzędu Gminy Rymanów ujęty w ewidencji wynosi 133.905.724,80 zł. Wartość majątku 

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku zwiększyła sie o kwotę 2.738.982,80 zł w porównaniu do 

danych z 2015 roku. Związane to było z realizacją przede wszystkim inwestycji. 

Gmina Rymanów posiada równiez majątek, który jest ujęty w ewidencji księgowej pozostałych 

jednostek organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość majątku ww. jednostek 

wynosiła 14.686.616,03 zł i wzrosła w stosunku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3.043.246,18 zł. 

 Rok 2016 to kolejny rok realizacji inwestycji w naszej gminie jak również przygotowań do 

aplikacji środków unijnych z programu perspektywy finansowej 2014 – 2020. 



      -  5  - 

 

 Zastępca Burmistrza Gminy zapoznał z Uchwałą Nr IX/28/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 

roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania 

Burmistrza Gminy z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2016 rok. 

Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować w/w sprawozdanie Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła 

Uchwałę  Nr IX / 2 / 2017 z dnia 11 maja 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok. 

Skład orzekający RIO w Rzeszowie postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 

Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Rajnik przedstawił opinię Komisji w sprawie 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2016 rok i 

wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 

rok. 

 

W dyskusji pytano o wysokość środków finansowych pozyskanych przez Gminę Rymanów w 2016 

roku i wydatkowane środki na świadczenia wychowawcze 500+ w roku sprawozdawczym. 

Wyczerpujących informacji na postawione zapytania udzielili Burmistrz Gminy Rymanów i 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rymanów  za 2016 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok . 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 14 głosach za. 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII/ 369 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 14 głosach za. 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 370 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po podjęciu uchwały Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowała Burmistrzowi Gminy, jego 

Zastępcy, Skabnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy, a za ich pośrednictwem pracownikom Urzędu 

Gminy, jednostek organizacyjnych , dyrektorom szkół i przedszkoli oraz sołtysom i 

przewodniczącym zarządów osiedli  za realizację ubiegłorocznego budżetu. 

 

   / Przerwa w obradach sesji do godziny 13 50 / 

 

 

Przewodnicząca Rady wznowiła obrady sesji : 

 

3) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
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Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 371 / 167. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

4) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. 

 

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

 

Uzasadnienie :  

Dokonano następujących zmian w dochodach : 

W działach 756 zwiększa się dochody o kwotę 28.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

W dziale 758 zwiększa sie dochody o kwotę 22.808,00 zł z tytułu odsetek na rachunkach 

bankowych. 

W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 35.475,00 zł z tytułu refundacji za zrealizowany w 

roku ubiegłym projekt Erasmus+. 

W dziale 852 zwiększono dochody o kwotę 107.772,00 zł, w tym refundacja z Urzędu Pracy kwota 

7.136,00 zł oraz dotacja na projekt Klub Senior+ kwota 100.636,00 zł. 

W dziale 854 zwiększenie refundacja z Urzędu Pracy kwota 19.492,00 zł. 

W dziale 855 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. 

W dziale 900 zwiększenie o kwotę 34.539,24 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie 

wyrobów zawierających azbest. 

W dziale 921 zwiększenie 30.000,00 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

na zakup 4 pianin. 

Łączie dochody zwiększono o kwotę 283.086,24 zł. 

 

Dokonano następujących zmian w wydatkach : 

W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 225.491,00 zł oraz przesunięto środki w wysokości 

401,00 zł pomiędzy rozdziałami zgodnie z pismami dyrektorów. Zwiększenia dotyczą między 

innymi : remontu pomieszczeń w ZSP Posada Górna 55.ooo zł, w ZSP w Sieniawie remontu na 

kwotę 27.000 zł oraz budowy wiatrołapu na kwotę 23.000 zł, 

budowy placów zabaw : ZSP Wróblik Szlachecki kwota 20.000 zł, ZSP Sieniawa 50.000 zł, ZSP 

Milcza 15.491 zł, wkład własny na zakup pianin do szkoły muzycznej w kwocie 35.000 zł. 

W dziale 851 zwiększono wydatki o kwotę 48.000 zł, w tym 28.000 zł na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi zgodnie z otrzymanymi dochodami oraz 20.000 zł dotacja na zakup ambulansu dla 

Pogotowia Ratowniczego w Krośnie. 

W działach 852 zwiększono wydatki o kwotę 133.933 zł, w tym na koszty szkolenia zgodnie z 

otrzymanym dofinansowaniem w kwocie 7.136 zł oraz na projekt Klub Seniora+ w kwocie 126.797 

zł. 

W dziale 855 zwiększono wydatki o kwotę 5000 zł na zwroty świadcz e zgodnie z planowanymi 

dochodami z tego tytułu. 

W dziale 900 zwiększono wydatki o kwotę 36.789,24 zł, w tym : na usuwanie wyrobów z azbestu 

kwota 34.539,24 zł oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 2.250 zł. 

W dziale 921 zwiększono wydatki o kwotę 184.381 zł, w tym  na remont dachu w Klimkówce w 

części nie dotyczącej projektu Klub Seniora+ kwota 44.381 zł, kwotę 110.000 zł na rozbudowę i  
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przebudowę domu ludowego w Puławach oraz 30.000 zł zgodnie z przyznaną dotacją z 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup 4 pianin do szkoły muzycznej. 

W dziale 926 przesunięto wydatki bieżące i wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł na obiekty 

sportowe w Rymanowie, Klimkówce, Posadzie Górnej, Głębokiem, Wróbliku Szlacheckim, 

Sieniawie i Milczy I i II etap projektowania. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 743.487,24 zł oraz zmniejszono o kwotę 90.401,00 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 372 / 17. Uchwała  załącznik do protokołu. 

 

5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

najmu lokalu użytkowego. 

 

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

 

Uzasadnienie :  Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Poczty Polskiej z prośbą o przywrócenie 

placówki pocztowej w Rymanowie Zdroju, deklarując wolę wynajęcia odpowiednich pomieszczeń 

na prowadzenie placówki w budynku w którym przed laty funkcjonował urząd pocztowy. Poczta 

złożyła deklarację w zakresie zmian organizacyjnych w sieci placówek pocztowych na terenie 

gminy Rymanów. Rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tych umów. Stąd projekt uchwały . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 373 / 17. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  w 

Rymanowie na rzecz użytkownika wieczystego. 

 

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

 

Uzasadnienie :  z wnioskiem o wykup na własność będącej w użytkowaniu wieczystym działek 

położonych w Rymanowie wystąpił jej użytkownik wieczysty. Sprzedaż odbędzie się 

bezprzetargowo na podstawie  operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 

majątkowego. Aby umożliwić sprzedaż niezbędna jest zgoda Rady. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 374 / 17. Uchwała załącznik do protokołu . 
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9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok połączona z 

omówieniem organizacji planowanych imprez na okres sezonu letniego. 

 

 Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych 

dziedzin kultury, służących rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkaców. Promuje dorobek 

kulturalny regionu, umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych 

, poprzez organizację przeglądów,, konkursów, warsztatów. Imprezy o charakterze festynów 

kulturalnych umożliwiają integrację i wypoczynek mieszkańców gminy oraz turystów i kuracjuszy. 

GOK – Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju zajmuje się informacja z zakresu 

turystyki oraz promocją gminyy, a także organizowaniem wystaw, prelekcji i warsztatów 

malarskich w Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju. 

Do zadań GOK-u należy także prowadzenie Hali Sportowej w Sieniawie, której głównym zadaniem 

jest organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 

Ponadto Pani Litarowicz Danuta – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury omówiła planowane do 

realizacji imprezy w okresie czerwiec – sierpień 2017 roku . Przedstawiła też projekt Programu 

Obchodów Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju w dniach 5 -6.08. 2017 roku i 12 – 15 . 08. 2017 

roku. 

 

( Sprawozdanie wraz z programem imprez – załącznik do protokołu ). 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi na wnioski radnych :  

> wniosek o zamontowanie lustra przy wyjeździe na DK-28 od strony Rymanowa Zdroju 

skierujemy do GDDKiA – Oddział w Krośnie. Ściągalność spłat zaległości za boisko ORLIK w 

Rymanowie jest na dobrej ,, drodze ''. Zostaną opracowane plakaty – ulotki informujące o 

uruchomionym PSZOK-u i zasadach rodzaju odpadów, które będzie można tam dostarczać. 

> wniosek radnego Kielara skierujemy do Starosty Krośnieńskiego oraz radnego Powiatu Daniela 

Piwowara z adnotacją o konieczności dokonania przez właściwą komisję rady powiatu wizji w 

terenie w celu ustalenia koniecznych do wykonania prac na drodze powiatowej w Klimkówce. 

Będą składane ponownie wnioski o ujęcie w planach wykonania drogi na tzw. ,, Pustki ”. 

> wniosek o odmulenie rowu przy drodze powiatowej w Zmysłówce koło posesji Urbanikowej 

skierujemy do Starosty również z adnotacją o konieczności dokonania wizji w terenie, gdyż jest to 

temat niezałatwiony a wymagający rozwiązania. 

 

Odpowiedzi na wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli : 

> zlecimy zmianę wygaszania oświetlenia ulicznego na godz. 23.30 a o wykoszenie trawy przy 

moście w kierunku Beska wystąpimy do Starosty Krośnieńskiego, 

> ustawimy  pojemniki na segregowane odpady w parku w Głębokiem  a wniosek o zwiększenie 

opłat za korzystanie z domów ludowych będzie poddany analizie, 

> stan mostka na tzw. ,, bajor '' sprawdzimy i wówczas podjęte zostaną dalsze działania, dotyczące 

zakresu wykonania prac naprawczych, 

> sprawdzimy tryb postępowania w sprawie wniosku na temat przeklasyfikowania klas gruntu  i 

poinformujemy wnioskodawce, 

> do tygodnia czasu zostaną ustalone i wywieszone Regulaminy korzystania z placu zabaw na 

terenie miasta i gminy Rymanów, podjęte zostana też działania o wykaszanie działek przez ich 

właścicieli przy ul. Paderewskiego, Mitkowskiego k/Urzędu i w innych miejscowościach Gminy, 
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> wniosek o potrzebę wykonania remontów mostów i poprawy stanu drogi w Bałuciance 

przekażemy do Starosty Krośnieńskiego i radnemu Danielowi Piwowarowi pod wizję terenową 

właściwej komisji rady powiatu krośnieńskiego, 

> stan kładki na ul. Mickiewicza sprawdzimy i wówczas zostaną podjęte działania , co do zakresu 

wykonania prac naprawczych, 

> zlecimy przecięcie zakrzaczeń i wykoszenia skarpy po lewej stronie w kierunku Łazów, a w 

sprawie podrzucanych worków ze śmieciami i składowaniu innych odpadów przy pojemnikach do 

segregacji odpadów nie tylko w Łazach ale i w innych miejscowościach stosowne rozwiązanie tych 

problemów opracuje Referat ROŚ. 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy Rymanów na zgłoszone wnioski i zapytania radnych , 

sołtysów i przewodniczacych zarządów osiedli. 

 

11. Zamknięcie sesji. 

 

W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad XXXIX sesji Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap podziękowała wszystkim obecnym za 

udział w posiedzeniu. 

 

O godzinie 14 30   zamknęła obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca  

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

( Wł. Cypcar )          Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


