
      P r o t o k ó ł  Nr XXXIX / 13 
 
     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
     17 maja 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
     w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XXXIX sesję otworzył o godzinie 14 30   i prowadził jej obrady Przewodniczący 
Rady Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 
− Bożena Zajdel - Radca Prawny. 
− Grażyna Skolarczyk - Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 
− Sławomir Szczepaniak- Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich. 
− Jan Rajchel  - dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności, stwierdził, prawomocność 
obrad.. Na sesji było obecnych 14 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
otrzymanego porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 4 i 
zaproponował rozpatrzenie i uchwalenie 3 projektów uchwał : 
 

− w sprawie deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym tytule,, Modernizacja 
zarządzania w administracji samorządowej poprzez wsparcie w zakresie wdrożenia 
standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej 
wymiany korespondencji za pomocą ePUAP'' jako Partner, w ramach Poddziałania 
5.2.1.POKL,, Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia 
elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za 
pomocą ePUAP''. 

− w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w 
przedmiocie współdziałania Gminy Rymanów z Gminą Krosno w zakresie realizacji 
obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych. 
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− w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 
Innych wniosków nie było. 
 
W wyniku głosowania / oddzielnie każdego projektu uchwały / wniosek Burmistrza Gminy 
o dokonanie zmian w porządku obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. / za 14 radnych /. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco :  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Interpelacje radnych. 
4. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 
 1/ zmiany w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 3/ uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
 Przestrzennego Gminy Rymanów, 
 4/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 
 oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 
 komunalnej w Rymanowie, 
 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie, 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Bałuciance, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Desznie, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Ladzinie, 
 9/ deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym tytule ,, Modernizacja zarządzania  
 w administracji samorządowej poprzez wsparcie w zakresie wdrożenia standardów 
 świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej wymiany 
 korespondencji za pomocą ePUAP'' jako Partner, w ramach Poddziałania 5.2.1.POKL 
 ,, Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług 
 publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP'', 
 10/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie 
 współdziałania Gminy Rymanów z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku 
 utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
 komunalnych, 
 11/ określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w 
 Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

5. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
8. Zamknięcie sesji. 
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 W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XXXIX 
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Interpelacje radnych. 
 
 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
 

4. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 Przed przystąpieniem do prezentacji projektów uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że uzyskały one pozytywną opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. 
 
 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 406 / 13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów została przyjęta jednogłośnie. / za 14 głosów / w głosowaniu jawnym.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 407 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 
 
Salę obrad opuścił radny Kielar Kazimierz. Stan 13 radnych. 
 
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Uzasadnienie : przystąpienie do sporządzania studium rozpoczęło się w 2009 roku i podjęte 
zostało w związku ze zmianą przepisów prawnych, a także uwarunkowań występujących w 
granicach gminy Rymanów. Równolegle z procedurą planistyczną została przeprowadzona 
strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, elementem której było sporządzenie 
Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu studium. Uwzględnia ona wszystkie 
najważniejsze komponenty środowiska naturalnego i ich wzajemne powiązania. 
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Ważną część niniejszej prognozy stanowi rozdział dotyczący istotnych problemów ochrony 
środowiska z punktu widzenia realizowanego projektu Studium, omawiający zasady 
ochrony poszczególnych komponentów środowiska. Jego dopełnieniem jest rozdział 
dotyczący rozwiązań ograniczających i minimalizujących negatywne oddziaływanie 
projektowanego przeznaczenia terenów, których zastosowanie zapewni mniejszą ingerencję 
realizowanych ustaleń Studium w środowisko. 
Projekt zmiany studium został zaopiniowany przez Komisję Urbanistyczno – 
Architektoniczną, a następnie uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy i 
instytucje. W dniach od 14.11.2012 r do 31.12.2012 roku projekt zmiany studium wyłożono 
do publicznego wglądu . 
Równolegle do procedury sporządzania projektu zmiany studium przeprowadzono 
strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Podsumowanie zawierające uzasadnienie 
wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione uwagi stanowi element składowy dokumentacji 
planistycznej. Studium jako akt polityki przestrzennej, nie stanowi aktu prawa miejscowego. 
Jego uchwalenie nie wywoła skutków finansowych. Uchwalenie przedmiotowej zmiany 
studium niezbędne jest do przyjęcia zrewidowanej polityki przestrzennej Gminy Rymanów 
zgodnie z uwarunkowaniami i potrzebami gminy i jej mieszkańców oraz dostosowania 
zakresu rzeczowego dokumentu do obowiązujących przepisów – ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
Spełnienie wszystkich warunków proceduralnych określonych w ustawie umożliwia 
przyjęcie przez Radę Miejską przedmiotowej zmiany Studium. 
Integralnymi załącznikami do uchwały są : 

− załącznik nr 1 - ,, Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego '', 
− załącznik nr 2 - ,, Kierunki zagospodarowania przestrzennego'', 
− załącznik nr 3 - ,, Synteza ustaleń projektu studium wraz z uzasadnieniem przyjętych 

rozwiązań'', 
− załącznik nr 4 -  ,, Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu studium. 
 
W dyskusji nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rymanów radny Bruk Bronisław zgłosił wnioski o jego uzupełnienie  
o dwa zadania tj. budowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Rudawka Rymanowska 
oraz o adaptację hotelu leśnego w Puławach na szkołę i punkt przedszkolny. 
Oba wnioski zostały jednogłośnie  przyjęte / 13 głosów za /  w głosowaniu jawnym. 
Burmistrz Gminy zapewnił  o ich uzupełnieniu w załącznikach do projektu uchwały. 
Radni nie  wnieśli  uwag i zastrzeżeń do załącznika Nr 4 dotyczącego sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu Studium . 
 
Uchwała Nr XXXIX / 408 / 13 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów została przyjęta jednogłośnie / 13 
głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Na salę obrad powrócił radny Kielar Kazimierz – stan 14 radnych. 
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 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w terminie 70 dni przed 
planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia Burmistrzowi Gminy wniosek o ich 
zatwierdzenie, natomiast Rada podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu albo odmowie 
zatwierdzenia taryf w terminie 45 dni od złożenia wniosku. 
Przedłożony przez dyrektora ZGK w Rymanowie wniosek taryfowy opracowany został na 
podstawie przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków .  
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów 
dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów. 
 
W dyskusji głos zabrali : 
 

1. Radna Przybyła – Ostap Krystyna wnioskuje aby w przyszłości rozważyć ustalenie 
dotacji do odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe . 

2. Radny Tomków Mieczysław – zwrócił uwagę na dwukrotność naliczania stawek 
opłaty abonamentowej za wodę i ścieki .Indywidualne gospodarstwa uiszczają te 
opłaty, a spółdzielnie blokowe nie. Może przy następnym opracowaniu wniosku o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków uwaga ta zostanie uwzględniona?. 

 
Uchwała Nr XXXIX / 409 / 13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone  
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została przyjęta przy 10 głosach za, 1 
przeciwnym i 3 wstrzymujących w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie działka 
nr 3187/7 o pow. 0,1699 ha położona w Rymanowie zostanie wykazana do sprzedaży w 
drodze przetargu. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
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Uchwała Nr XXXIX / 410 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Bałuciance. 

 
 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 
 
Uzasadnienie : do sprzedaży  zostają wykazane działki:nr 86 o pow. 0,34 ha i nr 90 o 
pow.0,84 ha znajdujące się w zasobie  gminnym , które posiadają uregulowany stan prawny. 
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 411 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Bałuciance została przyjęta jednogłośnie / za 14 głosów / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Desznie. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : do sprzedaży zostają wykazane działki:nr 1049 o pow. 0,18 ha, nr 1189/3 o 
pow.0,08 ha , nr 1207 o pow. 0,31 ha , nr 1214 o pow.0,36 ha i nr 1227 o pow.0,36 ha 
znajdujące się w zasobie gminnym, które posiadają uregulowany stan prawny. 
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 412 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Desznie została przyjęta  jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu 
jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 



      -  7  - 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Ladzinie. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : do sprzedaży w drodze przetargu  zostaje wykazana działka nr 1677 o pow. 
0,21 ha położona w Ladzinie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 413 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Ladzinie została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym 
tytule ,, Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej poprzez 
wsparcie w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług 
publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP '' 
jako Partner, w ramach Poddziałania 5.2.1. POKL ,, Wsparcie JST w zakresie 
wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 
elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP ''. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : Gmina Krosno przedstawiła Burmistrzowi Gminy Rymanów propozycję 
przygotowania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W ramach jednego projektu musi wystąpić minimum 5 jednostek samorządu 
terytorialnego. Pełnienie roli lidera projektu deklaruje Gmina Krosno, natomiast inne 
jednostki samorządu terytorialnego będą partnerami. Partnerami zostaną ci co podpiszą 
deklarację i przygotują odpowiednią dokumentację projektową oraz podpiszą umowę 
partnerską. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 414 / 13  w sprawie deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym 
tytule ,, Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej poprzez wsparcie w 
zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 
elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP '' jako Partner, w ramach 
Poddziałania 5.2.1. POKL ,, Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia 
elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą 
ePUAP''  została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Rymanów z Gminą 
Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z wchodzącym w życie z dniem 1 lipca 2013 roku nowym 
systemem gospodarki odpadami Prezydent Miasta Krosna jako gospodarz Gminy Krosno 
będącej właścicielem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
prowadzonej przez MPGK w Krośnie zwrócił się do gmin o zawarcie porozumień 
gwarantujących z jednej strony zapewnienie odbioru odpadów , z drugiej strony 
zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów dla właściwego funkcjonowania i 
przyszłej rozbudowy instalacji. Zawarcie porozumienia daje preferencje cenowe dla gmin, 
które do niego przystąpią. 
Biorąc pod uwagę wieloletnią perspektywę współpracy w tym zakresie, zawarcie 
porozumienia jest niezbędne, zaś warunkiem jego podpisania jest wyrażenie zgody przez 
Radę Miejską w formie uchwały. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIX / 415 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Rymanów z Gminą Krosno w 
zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych  została przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w 
głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z tym , iż w ostatnich latach nie dokonywano zmiany wysokości 
opłat za korzystanie z usług schroniska, a w tym czasie nastąpił wzrost kosztów związanych 
z utrzymaniem schroniska powoduje to konieczność podniesienia opłat za usługi noclegowe 
świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe . Wysokość opłat po wprowadzeniu 
podwyżki będzie porównywalna z cenami usług świadczonych przez inne szkolne 
schroniska młodzieżowe w kraju oferujące podobny standard usług.  
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  
 
Uchwała Nr XXXIX / 416 / 13 w sprawie określenia opłat za usługi świadczone przez 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych  w Posadzie Górnej została 
przyjęta jednogłośnie / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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5. Odpowiedzi na interpelacje radnych . 
 
 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
 

6. Wolne wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Kielar Kazimierz – z Klimkówki – wystąpił z wnioskiem o usunięcie i 
wprowadzenie zakazu składowania zużytych opon w miejscach przy wyznaczonych 
stanowiskach do segregacji plastików i szkła. Może w tych miejscach ustawić znak 
zakazu składowania opon. 

 
2. Radny Pelczarski Wacław – wskazał na potrzebę uprzątnięcia zatoki autobusowej w 

Ladzinie i naprawienia uszkodzonej na niej studzienki kanalizacyjnej. 
 

3. Radny Bruk Bronisław z Puław oraz sołtys Wisłoczka Jan Zalisz – wystąpili z 
wnioskiem o naprawę pochylonego słupa telekomunikacyjnego w Puławach oraz 
przecięcie zakrzaczeń wzdłuż linii na odcinku Wisłoczek – Rudawka Rymanowska – 
Puławy. 

 
4. Radny Chodyniecki Tadeusz z Wróblika Szlacheckiego wystąpił z wnioskiem o 

naprawę zniszczonego siedziska na przystanku autobusowym przy drodze 
wojewódzkiej we Wróbliku Szlacheckim – ul. Rymanowska. 

 
5. Radny Kandefer Maciej  z Rymanowa wystąpił z wnioskiem o poinformowanie 

rodziców, dzieci, które będą uczęszczać do utworzonej Szkoły Muzycznej o zasadach 
nabywania instrumentów muzycznych. 

 
6. Radna Przybyła – Ostap Krystyna – wnioskuje o zabezpieczenie zbiornika 

wyrównawczego na rzece Rodzinka w miejscowości  Bzianka z którego została 
zabrana pokrywa żelazna. 

 
7. Radny Rajnik Tomasz – wnioskuje o uporządkowanie ul. Dębowej i ul. 3 Maja w 

Posadzie Górnej oraz o rozważenie możliwości poszerzenia barierek na moście koło 
posterunku gazowniczego w Posadzie Górnej aby zwiększyć szerokość przejazdu. 
Usytuowany poprzednio o tym  znak informacyjny zniknął . Może rozważyć 
zamontowanie nowego znaku. 

 
 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów i dyrektor ZGK Rymanów. 
 
> raz na kwartał odbierane są według ustalonego harmonogramu z sołectw  
wielkogabarytowe przedmioty zbędnego sprzętu w gospodarstwach w tym i opon, to 
odpowiedź dla radnego Kielara udzielona przez dyrektora ZGK, 
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> sprawdzimy stan zatoki przystankowej w Ladzinie i podejmiemy jak będzie zachodzić 
potrzeba jej uporządkowanie i zabezpieczenie wskazanego miejsca, 
> poczynię starania odnośnie zabezpieczenia kabla światłowodowego w kierunku Puław, 
> dokonamy uzupełnienia brakującego siedziska na przystanku PKS na ul. Rymanowskiej 
we Wróbliku Szlacheckim, 
> dyrekcja ZSP w Rymanowie poinformuje rodziców o zasadach nabywania instrumentów 
muzycznych dla dzieci uczniów klasy Szkoły Muzycznej, 
> sprawdzimy wskazane niebezpieczne miejsce przy zbiornikach wyrównawczych rzeki 
Rodzinka w Bziance i poczynimy starania o ich  zabezpieczenie, 
> ul. Dębowa w Rymanowie Zdroju osobiście zadbam o jej uprzątnięcie – tak sobie 
postanowiłem i dołożę starań aby poprawić jej estetykę . Myślę , że ustawienie ponowne 
znaku drogowego informującego o nośności mostku będzie najlepszym rozwiązaniem na 
wskazanym miejscu przez radnego Rajnika. 
 
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 
Ponadto Burmistrz Gminy poinformował radnych i sołtysów  o planowanych w dniu 22 i 23 
maja  odbiorze i przeglądzie stanu dróg wybudowanych  do postawionych wiatraków w 
miejscowościach Ladzin, Wróblik i Klimkówka. 
 
Zaprosił też do wzięcia udziału w obchodach Dnia Samorządowca do Rzeszowa w dniu 25 
maja 2013 roku. 
 

8. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 16 20  zamknął 
obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół  zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
  


