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PROTOKÓŁ Nr LX/18 

z LX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

odbytej w dniu 28 września 2018 roku 

 

miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

LX sesję o godz. 9:00 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych tj. wystarczająca 

ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny radny: Jan Wacławski. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

 Radni: 

 Biel Andrzej, 

 Chentosz Michał, 

 Chudziński Kamil, 

 Guzylak Krzysztof, 

 Kielar Kazimierz, 

 Kijowski Józef, 

 Oberc Józef, 

 Pitrus Andrzej, 

 Przybyła-Ostap Krystyna, 

 Rajnik Tomasz, 

 Szybka Adam, 

 Śliwka Ignacy, 

 Urbanik Tadeusz, 

 Wołczański Grzegorz. 

 

 Farbaniec Wojciech - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Materniak Jan  - Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów, 

 Penar Marek   -  Sekretarz Gminy Rymanów, 

 Łożańska Bernarda  - Skarbnik Gminy Rymanów, 

 kom. Witold Podlaszczak - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 Kilar Jan  - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie,  

 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu 

Gminy w Rymanowie, 

 sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z terenu Gminy Rymanów. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych. Nieobecny radny: Jan Wacławski. 

 

Ad. 3 porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad LX sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie  

w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2018 roku. 

9. Informacja o stanie zaawansowania przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych  

i gospodarczych na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na la-

ta 2018 – 2020, 

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rymanów na 

lata 2018-2021, 

5) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIENIA-

WA/2014”, 

6) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„RYMANÓW ZDRÓJ” - ETAP I – część 3, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieza-

budowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Deszno, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, 

11) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie, 

12) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, 

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomo-

ści, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 
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14) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

15) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój,  

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Zmiany w porządku obrad: 

 

Burmistrz Gminy przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 1 projektu 

uchwały: 

 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Rymanów i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzen-

nego Gminy Rymanów – Zgodnie z obowiązującym prawem Burmistrz Gminy zobo-

wiązany jest do przedstawienia Radzie oceny aktualności dokumentów planistycznych 

oraz analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy Rymanów. 

Burmistrz przekazuje Radzie wyniki analiz, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej wła-

ściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji ra-

dy. 

 

Burmistrz zgłaszając wniosek zaproponował wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad w punkcie 12 w podpunkcie 16. 

 

Nie było więcej wniosków o zmianę porządku obrad LX sesji.  

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu radni przyjęli zgłoszony przez Burmistrza wniosek. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 14 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. 

 

Następnie Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad porządkiem obrad. W głosowaniu 

udział wzięło 14 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad, 2 radnych 

głosował przeciwko.  

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie  

w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 
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7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2018 roku. 

9. Informacja o stanie zaawansowania przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych  

i gospodarczych na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku. 

10. Interpelacje radnych. 

11. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na la-

ta 2018 – 2020, 

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rymanów na 

lata 2018-2021, 

5) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIENIA-

WA/2014”, 

6) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„RYMANÓW ZDRÓJ” - ETAP I – część 3, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieza-

budowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Deszno, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

10) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, 

11) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie, 

12) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, 

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomo-

ści, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

14) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

15) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój,  

16) w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Rymanów i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Rymanów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z LIX sesji odbytej w dniu 31 sierpnia 

2018 roku, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów oraz przed rozpoczęciem LX sesji, wobec 

czego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, w wyniku głosowania protokół LIX z sesji Rady 

Miejskiej został przyjęty przy 14 głosach za – tj.: jednogłośnie.  

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Krystyna Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 31 sierpnia do 28 

września 2018 roku.  

(sprawozdanie – załącznik do protokołu) 

 

Ad. 6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych 

wniosków – zapytań z LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o sposobie 

załatwienia wniosków i zapytań zgłoszonych na sesji LIX Rady Miejskiej w Rymanowie oraz 

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w dniu 26 września 2018 r.  

Przedstawił także sprawozdanie ze swojej działalności oraz wykaz postępowań z zakresu 

zamówień publicznych za okres od 1 września do 28 września 2018 roku. 

(przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad. 7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie 

 

Radni otrzymali w formie pisemnej informację z wykonania uchwał oraz o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy za okres od 31 sierpnia do 28 września 2018 roku. 

Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów w 

materiałach z LX sesji. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2018 roku. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Rymanów za I półrocze 2018 roku. 

 

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie było. 

 

Ad. 9. Informacja o stanie zaawansowania przyjętych do realizacji zadań 

inwestycyjnych i gospodarczych na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o stanie zaawansowania przyjętych do 

realizacji zadań inwestycyjnych i gospodarczych na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku. 
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Pytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Ad. 10. Interpelacje radnych  

 

Tadeusz Urbanik - radny z Głębokiego: 

 Wniosek o namalowanie pasa drogowego oznaczającego skrzyżowanie na drodze 

powiatowej z drogą gminną w Rymanowie ul. Bartoszów w kierunku „stawów”. 

  

Ad. 11. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli  

i sołtysów.  

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Tadeusz Urbanik - radny z Głębokiego: 

 Wniosek o przycięcie gałęzi w Parku w Rynku w Rymanowie. 

 Wniosek o wyrównanie terenu przy (górnym) przystanku w Głębokiem. 

 

Andrzej Biel - radny z Rymanowa :  

 Wniosek o przycięcie gałęzi w Parku w Rynku w Rymanowie - poparcie wniosku 

radnego T. Urbanika. 

 Pytanie: Czy wiadomo coś o rekompensatach dla gmin, które utraciły podatek od 

wiatraków? 

 Pytanie: „Czy został wyłoniony dyrektor Żłobka w Rymanowie?”. 

 

Krzysztof Guzylak - radny z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o przeprowadzenie referendum lub konsultacji z mieszkańcami Wróblika 

Szlacheckiego w sprawie firmy Utires Sp. zo.o.  

 Pytanie: „Czy wiadomo, kiedy zostanie przejęta cz. ul. Zielonej we Wróbliku 

Szlacheckim oraz zostanie wybudowane na niej oświetlenie uliczne?”. 

 Podziękowanie dla Burmistrza Gminy w sprawie zaangażowania z budowę chodników 

przy DW887. 

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki: 

 Wniosek o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Pustki z ulicą 

prowadzącą w kierunku Rymanowa (ul. Zieloną). 

 Podziękowanie dla Burmistrza Gminy i radnych Rady Miejskiej za przekazane środki 

na budowę chodnika i remont drogi powiatowej w Klimkówce. 

 

Jan Zalisz - sołtys z Wisłoczka: 

 Podziękowanie dla radnych RM oraz Burmistrza Gminy za dofinansowanie remontu 

drogi w miejscowości Pastwiska. 
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 Wniosek o przycięcie pozostałych drzew i krzewów wyrastających na drogę 

powiatową na odcinku od cmentarza do granic m. Wisłoczek. 

 Wniosek o przycięcie gałęzi drzew przy linii światłowodowej. 

 Wniosek o odmulenie rowów i naprawę przepustów przy drodze powiatowej. 

 Wniosek o demontaż znaku zakazującego wjazd pojazdom o masie większej niż 10 

ton. 

 Wniosek o utwardzenie drogi polnej prowadzącej do Królika Polskiego. 

 

Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej: 

 Wniosek o naprawę barierki mostu w Posadzie Górnej. 

 Podziękowanie dla Burmistrza za wybudowanie nowoczesnego oświetlenia w 

Posadzie Górnej. 

 Wniosek o naprawę niedziałającego oświetlenia w Posadzie Górnej. 

 

Andrzej Wiernusz - przewodniczący Osiedla nr II w Rymanowie: 

 Wniosek o wykoszenie brzegów rzeki aż do chodnika (wysoka trawa przy barierach). 

 Wniosek o wyczyszczenie chodnika z traw w Rymanowie ul. Kolejowa. 

 Wniosek o naprawę chodnika w Rymanowie ul. Kolejowa na odcinku od przystanku 

w kierunku drogi krajowej (nierówności). 

 

Czesław Szajna - przewodniczący osiedla nr I w Rymanowie: 

 Wniosek o pomalowanie przejść dla pieszych w Rymanowie w Rynku. 

 Wniosek o wybudowanie parkingu w Rymanowie ul. Grunwaldzka od strony rzeki 

Tabor - przy GOK. 

 

Bronisław Bruk - sołtys z Puław: 

 Wniosek o zwrócenie się do powiatu krośnieńskiego o zabezpieczenie środków 

finansowych na 2019 rok na remont drogi powiatowej prowadzącej do Puław (odcinka 

nieremontowanego w 2018 r.). 

 Podziękowanie dla radnych RM oraz Burmistrza Gminy za dofinansowanie remontu 

drogi w miejscowości Pastwiska. 

 Wniosek o zwrócenie się do powiatu sanockiego o zabezpieczenie środków 

finansowych na 2019 rok na dokończenie remontu drogi powiatowej w Pastwiskach 

(odcinek około 100 mb). 

 

 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi pod koniec obrad udzielił Burmistrz Gminy lub 

wyznaczeni pracownicy 

 

Ad. 12. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 
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1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Bernarda Łożańska – Skarbnik Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Dokonano następujących zmian w planach dochodów: 

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plany na subwencji oświatowej na 

dofinansowanie wyposażenia szkól podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla szkoły w Głębokiem. kwota 56.678,00 zł.  

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan na darowiznę w kwocie 600,00 zł na 

przeprowadzenie konkursy „Bezpieczny uczeń” w szkole w Posadzie Górnej. 

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plany na zwroty świadczeń w kwocie 620,00 zł. 

W dziale 855 Rodzina zwiększono plany na pozostałych odsetkach od zwrotów nienależnie pobranych 

świadczeń w kwocie 2.000,00 zł 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 59.898,00 zł. 

Dokonano  następujących zmian w planach wydatków: 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wsparcie dla 

Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na 

rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 u.o.p  na 

terenie Gminy Rymanów. 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki na odsetkach od kredytów i pożyczek o 

kwotę 157.000,00 zł. 

W dziele 801 Oświata i wychowanie wprowadza się dotację celową na dofinansowanie wyposażenia 

szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” prowadzonej przez 

Fundacje Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka  „Elementarz” (szkoły publicznej)  w kwocie 56.678,00 

zł (otrzymanej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) oraz wydatki o kwotę 600,00 

zł na przeprowadzenie konkursy „Bezpieczny uczeń” w szkole w Posadzie Górnej. Zgodnie z pismem 

dyrektora przesuwa się środki w kwocie 1.712,00 zł pomiędzy rozdziałami. Wprowadza się plan w 

kwocie 140.000,00  zł na zakup samochodu do przewozu uczniów. 

W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina zwiększa się wydatki na zwroty świadczeń nienależnie 

pobranych i odsetek od nich w kwocie 2.620,00 zł. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z pismem dyrektora zwiększa się 

dotacje dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury o kwotę 15.000 zł. 

Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 59.898,00 zł. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: Wskazana w projekcie uchwały kwota 100 000,00 zł w ZGK, jest z własnych 

środków Zakładu? 

 Odpowiedziała Skarbnik Gminy potwierdzając, że wskazana kwota znajduje się na 

koncie ZGK. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 
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Podjęto Uchwałę Nr LX/562/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Bernarda Łożańska – Skarbnik Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Dokonano  następujących zmian w planach wydatków: 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się wydatki na odsetkach od kredytów i pożyczek o 

kwotę 16.000,00 zł. 

W dziele 855 Rodzina wprowadza się wydatki na funkcjonowanie nowo utworzonego żłobka w kwocie 

16.000,00 zł. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/563/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Rymanów na la-

ta 2018 – 2020, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Jan Materniak – Z-ca Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Program wspierania rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2018 – 2020 adresowany jest do rodzin 

nieradzących sobie z wypełnianiem funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zagrożonych tym 

problemem. 

Cele, jakie stawia przed sobą program ukierunkowane są przede wszystkim na zapobieganie 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej m. in. poprzez wsparcie socjalno – bytowe, zapewnienie 

dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego oraz podnoszenie kompetencji 

i umiejętności wychowawczych i opiekuńczych rodziców. 

Przy opracowaniu programu wykorzystano dane statystyczne pochodzące ze źródeł: Urzędu Gminy 

w Rymanowie (referat spraw obywatelskich, referat oświaty), rejestrów i sprawozdań Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

i Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie oraz informacji Komisariatu Policji w Rymanowie. 

Obowiązek opracowania i realizacji gminnego programu wspierania rodziny oraz podjęcia uchwały 

w tej sprawie wynika z art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.). 

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Rymanów na lata 2018 – 2020. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/564/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rymanów na 

lata 2018-2021, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Jan Materniak – Z-ca Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art.87 ust.1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst 

jednolity Dz. U z 2014 roku poz.1446 z późn. zmianami). 

Celem gminnego programu opieki nad zabytkami jest zahamowanie degradacji substancji zabytkowej 

i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego 

wizerunku Gminy Rymanów. Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Rymanów na lata 2018-

2021 uzyskał wymagana prawem opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, 

Delegatura w Krośnie i podlega przyjęciu przez Radę Gminy w Rymanowie. 

Uchwalenie programu wypełnia wymóg ustawowy, jednocześnie pozwala zebrać w jednym 

dokumencie informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków jak i zamierzeń Gminy w tym 

zakresie w najbliższych latach. Umożliwi to też monitorowanie podejmowanych działań i ocenę 

postępów w zakresie szeroko pojętej opieki nad zabytkami. 

Określenie w programu działań zmierzających do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa 

kulturowego Gminy Rymanów przyczyni się do podniesienia świadomości tożsamości kulturowej, 

jakości życia i atrakcyjności turystycznej gminy oraz jego promocji w regionie. 

Podjęcie uchwały nie wywołuje bezpośrednio skutków finansowych dla budżetu gminy, w związku, 

z czym nie określa się źródeł finansowania. Konkretne działania w kolejnych latach będą się odbywały 

w oparciu o corocznie uchwalany budżet gminy, gdzie zostaną zaplanowane środki finansowe na ten 

cel. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/565/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5) w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SIENIA-

WA/2014”, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawili: Wojciech Farbaniec – Burmistrz 

Gminy Rymanów oraz insp. Beata Dołęgowska-Ziomek – kierownik Referatu Infrastruktury 
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Urzędu Gminy w Rymanowie. 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 

Zgodnie z podjętą uchwałą Nr LVII/581/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 sierpnia 2014r. 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„SIENIAWA/2014”.  

Obszar objęty planem obejmuje swym zasięgiem tereny wsi Sieniawa w gminie Rymanów, o 

powierzchni około 196,4 ha. Powierzchnia procedowanego projektu planu została zmniejszona o 

27,46 ha po wyłączeniu terenów oznaczonych w studium, jako tereny sportu i rekreacji US.  

Funkcjonalnie plan obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej wsi Sieniawa 

oraz grunty rolne i leśne, nieużytki, tereny zieleni nieurządzonej oraz wody płynące (Ryc.4). Sieniawa 

ciągnie się od północy od drogi krajowej nr 28 na południe wzdłuż drogi wojewódzkiej 889 i doliny 

Wisłoka, dalej wzdłuż równoległych dróg – ulic Słonecznej i Wiśniowej, od południa graniczy z wsią 

Głębokie. Północna część miejscowości, tzw. Gniewoszówka, charakteryzuje się ekstensywnością 

zabudowy w przewadze zagrodowej, na fragmentach tylko po jednej stronie drogi wojewódzkiej, z 

dużymi ogrodami, z łąkami i polami rozgraniczającymi skupiska zabudowań. Większość budynków 

Sieniawy to zabudowa jednorodzinna, murowana, dwukondygnacyjna i należy do zabudowy „nowej”, 

z drugiej połowy XX wieku. Występuje tu również zabudowa wielorodzinna w postaci bloków 

jednopiętrowych o płaskich dachach. Część południowa wsi charakteryzuje się nieco bardziej zwartą 

strukturą, zwłaszcza ciągi zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej wzdłuż ul. Słonecznej i Długiej.  

W wyniku realizacji ww. uchwały został opracowany projekt planu miejscowego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu i prognozą skutków finansowych uchwalenia 

planu miejscowego. Ustalenia planu miejscowego określają m.in.: przeznaczenie terenu, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych, zasady prawidłowej obsługi komunikacyjnej w powiązaniu z istniejącym układem 

komunikacyjnym wsi, zasady ochrony zabytków, zasady ochrony środowiska oraz systemowe 

rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Postępowanie zgodne z planem przyczyni się do 

znaczącej poprawy stanu zagospodarowania poprzez uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie 

nowej zabudowy wraz z obsługą komunikacyjną, umożliwi również uwzględnienie wniosków 

właścicieli gruntów o zmianę przeznaczenia ich na cele budowlane w terenach wyznaczonych w 

Studium, a co za tym idzie przeznaczenie części terenów rolniczych na funkcje zabudowy 

mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej, usług publicznych, usług oświaty, 

usług sportu i rekreacji, zabudowy produkcyjno-usługowej, jak również pod infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną. Celem równie ważnym sporządzenia planu jest dostosowanie zasad 

zagospodarowania terenów do aktualnych przepisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego jak 

i przepisów odrębnych, w tym z zakresu ochrony środowiska. Procedura formalno-prawna 

sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/566/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6) w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„RYMANÓW ZDRÓJ” - ETAP I – część 3, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawili: Wojciech Farbaniec – Burmistrz 

Gminy Rymanów oraz insp. Beata Dołęgowska-Ziomek – kierownik Referatu Infrastruktury 

Urzędu Gminy w Rymanowie. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z polityką przestrzenną określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rymanów” ze zmianami oraz stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w 

Rymanowie sporządzono przedmiotowy projekt planu, który ze względu na zmiany zamiarów 

inwestycyjnych wnioskodawców oraz przepisy odrębne został podzielony na etapy. Niniejsza zmiana 

odnosi do ETAPU – I - część 3. W kolejnych etapach, zostaną sporządzone pozostałe obszary zawarte 

w/w uchwałach, a nieobjęte w tym etapie.  

Uchwalenie planu nie pociąga za sobą kosztów wykupu gruntów. Po stronie wpływów odnotować z 

kolei należy wzrost wymiaru podatku od nieruchomości w postaci podatku od budynków i gruntów, 

który docelowo w miarę rozwoju obszaru objętego planem osiągnie ostateczną wartość i będzie stałym 

i systematycznym wpływem budżetowym. 

Plan sporządzono zgodnie z wymaganą procedurą formalno-prawną, określoną w art. 17 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z 

późn. zm.), przy jednoczesnym zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych i może 

być przedmiotem uchwalenia. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/567/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości nieza-

budowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Deszno, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Właściciel działki nr 742/1 przylegającej do działki gminnej nr 741/1, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno, wystąpił z wnioskiem o zakup części ww. działki. Na działce gminnej znajduję 

się część budynku gospodarczego oraz ogrodzenie wybudowane przez właściciela działki nr 742/1. 

W związku z powyższym wykonany został podział geodezyjnego działki a następnie przygotowany 

został projekt uchwały w tej sprawie. 

W związku z brakiem możliwości jej samodzielnego zagospodarowania ze względu na kształt 

i wielkość działki, sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków 
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zagospodarowania nieruchomości przyległej zgodnie z obowiązującym przepisem art. 37 ust 

2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2018.121 

z późn. zm./. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/568/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 1014 położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno, w którym 

zaproponował ekwiwalentną zamianę swojej działki nr 1014 o pow. 0,03 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno na część działki gminnej nr 708/15 o pow. ok. 0,0200 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno. Celem zamiany jest nabycie przez Gminę działki nr 1014 na poszerzenie drogi 

gminnej nr 998, co umożliwi wykonanie planowanej budowy i zabezpieczenia drogi dojazdowej do 

pozostałych nieruchomości, natomiast nabycie działki nr 708/40 (powstałej z dz. 708/15) umożliwi 

wnioskodawcy utwardzenie i przeznaczenie działki na miejsca postojowe dla prowadzonej przez niego 

działalności agroturystycznej.  

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/569/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych 

w obrębie ewidencyjnym Deszno, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 
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Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek właściciela nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji gruntów, jako działka nr 1013 położonej w obrębie ewidencyjnym Deszno, w którym 

zaproponował ekwiwalentną zamianę swojej działki nr 1013 o pow. 0,02 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno na część działki gminnej nr 741/1 o pow. ok. 0,01 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Deszno. Celem zamiany jest nabycie przez Gminę działki nr 1013 na poszerzenie drogi 

gminnej nr 998, co umożliwi wykonanie planowanej budowy i zabezpieczenia drogi dojazdowej do 

pozostałych nieruchomości, natomiast nabycie działki nr 741/3 (powstałej z podziału dz. 741/1) przez 

wnioskodawcę poprawi zagospodarowanie jego nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 744.  

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/570/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Współwłaściciel działki nr 381/6 o pow. 0,0734 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sieniawa, 

wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Rymanów ww. nieruchomości. 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi w terenie drogę dojazdową do domów mieszkalnych oraz do 

nowo wydzielonych działek budowlanych. W związku z tym przygotowany został projekt uchwały w tej 

sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/571/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 
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Właściciele działek nr 1470/1 o pow. 0,0025 ha, nr 2036/1 o pow. 0,0032 ha, nr 2037/1 o pow. 0,0045 

ha położonych obrębie ewidencyjnym Głębokie, wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Gminy Rymanów ww. działek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej, jako 

działka nr 167/2. Przedmiotowe działki stanowią w terenie drogę dojazdową do kilku domów 

mieszkalnych. 

W związku z tym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/572/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Współwłaściciele działki nr 4096 o pow. 0,12 ha położonej w Klimkówce, wystąpili z wnioskiem 

o przekazanie na rzecz Gminy Rymanów ww. nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość stanowi 

w terenie drogę dojazdową (ul. Rzeczną) do kilkunastu budynków mieszkalnych oraz stanowi dojazd 

do pól uprawnych dla wielu mieszkańców miejscowości. 

W związku z tym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/573/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomo-

ści, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Do tutejszego Urzędu Gminy w Rymanowie wpłynął wniosek właścicielki nieruchomości oznaczonej, 

jako działka nr 982/1 położonej w Rymanowie, w którym zwróciła się z prośbą o uregulowanie stanu 
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prawnego wiaty przystankowej, wybudowanej przez Gminę Rymanów a znajdującej się na 

przedmiotowej nieruchomości. Zaproponowała, aby wydzielić teren znajdujący się pod wiatą 

przystankową, który następnie nieodpłatnie zostanie przez nią przekazany na rzecz Gminy Rymanów. 

Gmina dokonała podziału przedmiotowej działki celem wydzielenia gruntu pod wiatą przystankową. 

Następnie został przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/574/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Właściciele działek nr 3508/5 o pow. 0,0109 ha, nr 3509/5 o pow. 0,0104 ha, nr 3510/1 o pow. 0,0080 

ha położonych obrębie ewidencyjnym Rymanów, wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na 

rzecz Gminy Rymanów ww. działek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej, jako 

działka nr 3479/1. Na przedmiotowych działkach znajduję się przydrożny rów oraz hydrant 

przeciwpożarowy zewnętrzny. Ponadto ww. działki w części wchodzą w pas drogowy drogi gminnej. 

W związku z tym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/575/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów-Zdrój, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Właściciele działek nr 141/1 o pow. 0,0015 ha, nr 142/1 o pow. 0,0048 ha, położonych obrębie 

ewidencyjnym Rymanów-Zdrój, wystąpili z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy 
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Rymanów ww. działek z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej gminnej oznaczonej, jako 

działka nr 283 (ul. Widokowa). Przedmiotowe działki w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego znajdują się w terenach dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 4KDd.  

W związku z tym przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/576/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16) w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Rymanów i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Działając zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy 

Rymanów przystąpił do stosownych prac nad oceną aktualności dokumentów planistycznych oraz 

analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze gminy Rymanów. Obowiązek 

wykonania oceny w brzmieniu art. 32 ww. ustawy przedstawia się następująco: 

„Art. 32 1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w 

opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w 

nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których 

mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu 

miejscowego; 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w 

ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 

aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w 

części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.” 

Na terenie gminy obowiązuje: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów 

uchwalone Uchwałą Nr LV/554/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014 r., 

zmienione Uchwałami: Nr IV/31/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lutego 2015 r., Nr 

IX/111/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lipca 2015 r. i Nr XXXIV/330/17 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 lutego 2017 r. 

 oraz 40 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  
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Za – 14 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LX/577/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

ad.13 porządku - Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Interpelacja: 

 

Tadeusz Urbanik - radny z Głębokiego: 

 Wniosek o namalowanie pasa drogowego oznaczającego skrzyżowanie na drodze 

powiatowej z drogą gminną w Rymanowie ul. Bartoszów w kierunku „stawów”. 

o Interpelacja zostanie przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. 

  

Wnioski i zapytania: 

 

Tadeusz Urbanik - radny z Głębokiego: 

 Wniosek o przycięcie gałęzi w Parku w Rynku Rymanowie. 

o Gałęzie w parku przycinane są, co roku, zgodnie z zaleceniami konserwatora 

zabytków. Nie jest możliwe przycięcie gałęzi w sposób taki aby ptaki nie mogły 

budować gniazd.  

 Wniosek o wyrównanie terenu przy (górnym) przystanku w Głębokiem. 

o Wniosek zostanie zrealizowany. 

 

Andrzej Biel - radny z Rymanowa : 

 Wniosek o przycięcie gałęzi w Parku w Rynku w Rymanowie – poparcie wniosku 

radnego T. Urbanika. 

o J.w 

 Pytanie: Czy wiadomo coś o rekompensatach dla gmin, które utraciły podatek od 

wiatraków? 

o Gmina Rymanów dokonała zwrotu podatku za I półrocze oraz otrzymała 

korektę za II półrocze 2018 r. O rekompensacie za utracony podatek mówi się, 

ale do Gminy nie trafiły oficjalne informacje. Aktualnie w NSA toczy się 

rozprawa o zwrot podatku od wiatraków za 2017 r.   

 Pytanie: „Czy został wyłoniony dyrektor żłobka w Rymanowie?”. 

o Odpowiedzi udzielił Z-ca Burmistrza informując, że w wyniku naboru na 
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dyrektora Żłobka została wybrana Pani Małgorzata Ziajka. 

 

Krzysztof Guzylak - radny z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o przeprowadzenie referendum lub konsultacji z mieszkańcami Wróblika 

Szlacheckiego w sprawie firmy Utires Sp. zo.o.  

o Proponuje się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami przy okazji np. 

wyborów sołtysa. 

 Pytanie: „Czy wiadomo, kiedy zostanie przejęta cz. ul. Zielonej we Wróbliku 

Szlacheckim oraz zostanie wybudowane na niej oświetlenie uliczne?”. 

o Droga zostanie przejęta po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. W 

związku ze skomplikowanym stanem prawnym procedura jest znacznie 

wydłużona w czasie. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Bożena Zajdel – 

Radca Prawny Urzędu Gminy, która nadzoruje tą sprawę. 

 Podziękowanie dla Burmistrza Gminy w sprawie zaangażowania z budowę chodników 

przy DW887. 

 

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki: 

 Wniosek o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Pustki z ulicą 

prowadzącą w kierunku Rymanowa (ul. Zielona). 

o Wniosek zostanie zrealizowany. 

 Podziękowanie dla Burmistrza Gminy i radnych Rady Miejskiej za przekazane środki 

na budowę chodnika i remont drogi powiatowej w Klimkówce. 

 

Jan Zalisz - sołtys z Wisłoczka: 

 Podziękowanie dla radnych RM oraz Burmistrza Gminy za dofinansowanie remontu 

drogi w miejscowości Pastwiska. 

 Wniosek o przycięcie pozostałych drzew i krzewów wyrastających na drogę 

powiatową na odcinku od cmentarza do granic m. Wisłoczek. 

o Wniosek zostanie do Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie. 

 Wniosek o przycięcie gałęzi drzew przy linii światłowodowej. 

o Wniosek zostanie zgłoszony telefonicznie. 

 Wniosek o odmulenie rowów i naprawę przepustów przy drodze powiatowej.  

o Wniosek zostanie do Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie. 

 Wniosek o demontaż znaku zakazującego wjazd pojazdom o masie większej niż 10 

ton. 

o Wniosek zostanie zrealizowany. 

 Wniosek o utwardzenie drogi polnej prowadzącej do Królika Polskiego. 

o J.w. 

 

Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej: 

 Wniosek o naprawę bariery mostu w Posadzie Górnej. 

o Wniosek zostanie zrealizowany. 
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 Podziękowanie dla Burmistrza za wybudowanie nowoczesnego oświetlenia w 

Posadzie Górnej. 

 Wniosek o naprawę niedziałającego oświetlenia w Posadzie Górnej. 

o Niedziałające lampy oświetlenia ulicznego zgłoszone są do naprawy. 

 

Andrzej Wiernusz - przewodniczący Osiedla nr II w Rymanowie: 

 Wniosek o wykoszenie brzegów rzeki aż do chodnika (wysoka trawa przy barierach). 

o Koszenie brzegów rzeki odbędzie się w październiku br. Trawa przy barierach 

zostanie wykoszona. 

 Wniosek o wyczyszczenie chodnika z traw w Rymanowie ul. Kolejowa. 

o Wniosek zostanie przekazany do Zarządcy DW887. 

 Wniosek o naprawę chodnika w Rymanowie ul. Kolejowa na odcinku od przystanku 

w kierunku drogi krajowej (nierówności). 

o J.w. 

 

Czesław Szajna - przewodniczący osiedla nr I w Rymanowie: 

 Wniosek o pomalowanie przejść dla pieszych w Rymanowie w Rynku. 

o Przejścia dla pieszych na drodze należącej do Gminy Rymanów zostaną 

ponownie pomalowane, pozostałe zostaną przekazane do PZDW w Rzeszowie 

– Rejon w Rymanowie.  

 Wniosek o wybudowanie parkingu w Rymanowie ul. Grunwaldzka od strony rzeki 

Tabor - przy GOK. 

o Wskazany pod parking teren znajduje się w strefie zalewowej rzeki Tabor. 

Temat zostanie rozpoznany. 

 

Bronisław Bruk - sołtys z Puław: 

 Wniosek o zwrócenie się do powiatu krośnieńskiego o zabezpieczenie środków 

finansowych na 2019 rok na remont drogi powiatowej prowadzącej do Puław (odcinka 

nieremontowanego w 2018 r.). 

o Wniosek zostanie przekazany do Starosty Krośnieńskiego. 

 Podziękowanie dla radnych RM oraz Burmistrza Gminy za dofinansowanie remontu 

drogi w miejscowości Pastwiska. 

 Wniosek o zwrócenie się do powiatu sanockiego o zabezpieczenie środków 

finansowych na 2019 rok na dokończenie nie remontu drogi powiatowej w 

Pastwiskach (odcinek około 100 mb). 

o Wniosek zostanie przekazany do Starosty Sanockiego. 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki: 

 Pytanie o termin naprawy niedziałających lamp oświetlenia ulicznego.  

o Wszystkie niedziałające lampy są zgłoszone do naprawy. 

 

ad.12 porządku - Zamknięcie sesji. 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie odczytała zebranym wniosek Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Oddziału Gminnego w 

Rymanowie w sprawie podniesienia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w 

akcjach gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz podniesienie uposażenia konserwatorów 

sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP. Na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej radni 

zdecydowali o przekazaniu pisma następnej Radzie. 

  

Zaplanowano zwołanie następnej sesji Rady Miejskiej na dzień 12 października 2018 r.  

 

O godzinie 11:20 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady LX sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował:  

( G. Sołtysik) 

Krystyna Przybyła-Ostap  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Podpisy znajdują się w wersji papierowej protokołu 


