
              P r o t o k ó ł  Nr VII / 11 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   29 marca 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11 . 

 

 Sesję VII otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu . 

Jan Pelczar   -  radny Rady Powiatu 

Wojciech Farbaniec  -  Burmistrz Gminy. 

Jan  Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

Adam Dutka   - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz  Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania uchwał . 

 

Ad.2. Przewodniczący Rady w związku z wypracowanym stanowiskiem :  Komisji 

Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Porządku Publicznego, Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia wniósł o :   

 zdjęcie z porządku obrad sesji rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW '' w zakresie umożliwiającym budowę dwóch pawilonów handlowych na 

działce nr ewid. 2671/2 o powierzchni około 1,2 ha , położonej w Rymanowie. 

Odczytał treść pisma od Pana Ryszarda Kapały, który wystąpił z wnioskiem do 

Burmistrza Gminy o zmianę Planu. Kserokopię pisma radni otrzymali przed 

rozpoczęciem obrad VII sesji   / pismo w załączeniu / 

 rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym 

stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Innych propozycji zmian porządku obrad nie  wniesiono. 

 

W wyniku głosowania wniosek o : 

 zdjęcie z porządku obrad VII sesji rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów '' został przyjęty przy 14 głosach za.    
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 rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym 

stałych komisji Rady Miejskiej  w Rymanowie został przyjęty przy 14 głosach za. 

 

Na obrady sesji o godzinie 9 12   przybył Pan Ryszard Kapała. 

 

Po wprowadzeniu w/ w zmian, porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach 

podejmowanych w okresie od VI sesji Rady Miejskiej. 

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

informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od VI sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów  z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, 

 6/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 7/udzielenia  Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Wołtuszowej, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Klimkówce, 

 10/ określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości  stanowiących 

własność Gminy Rymanów, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

działki nr 633/2 położonej w Klimkówce, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

udziału 1/12 części w działce nr 602/2 oraz udziału 5/6 części w działce 654/2 , położonych w 

Klimkówce, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 15/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki położonej w Rymanowie na rzecz 

Skarbu Państwa, 
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 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Rymanowie Zdroju, 

 17/ uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 18/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

Zdrój '', 

 19/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

Zdrój ''; 

 20/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów'' 

 21/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów '', 

 22/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 

Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, 

 23/ wystąpienia  z wnioskiem o zmianę granic wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej terenu 

przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi, 

 24/ zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Rymanów do Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, 

 25/ zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu VI sesji głosowało 14 radnych. 

 

Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację ze swej pracy w 

okresie od VI sesji Rady. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 
 

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, 

ilości wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy  złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył informację:      

 ze swej działalności za okres od 11 lutego do 28 marca 2011 roku, 

 z przebiegu zebrań w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów, 

 postępowań z zakresu zamówień publicznych za okres od 1 stycznia do 28 marca 2011 

roku. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 
 

Dyskusji nad złożonymi informacjami nie było. 
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Ad. 6  Interpelacje radnych. 
 

Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego zgłosił interpelację w sprawie wystąpienia do  

Zakładu Energetycznego o dokonanie zmiany godzin oświetlenia ulicznego. 
 

Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgłosił interpelację w sprawie podjęcia działań o 

wykonanie naprawy odcinka drogi gminnej  w Klimkówce w rejonie budynku kancelarii 

Kopalni . Jadąc z Iwonicza Zdroju w kierunku Klimkówki na zakręcie drogi powstały duże  

uszkodzenia nawierzchni.  Prośba aby ze względów bezpieczeństwa zwłaszcza rowerzystów 

i użytkowników pojazdów jednośladowych dokonać naprawy tego niebezpiecznego 

miejsca. 
 

Radny Bronisław Bruk z Puław zgłosił interpelację w sprawie wykonania zabezpieczenia 

przyczółków mostu w Pastwiskach z uwagi na powstałe w nich uszkodzenia . Podczas 

większej wody mogą zostać podmyte i mieszkańcy Wisłoczka, Puław pozbawieni zostaną 

dojazdu do swoich domostw. 
 

Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki zgłosiła interpelację w sprawie naprawy  dróg 

zniszczonych podczas budowy kanalizacji w Bziance. 
 

Radny Stanisław Adam z Milczy zgłosił interpelacje w sprawie zabezpieczenia usuwiska 

przy drodze powiatowej naprzeciw posesji p. Zawady w Zmysłówce . 
 

Ad.7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 
 

 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie i projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok''. Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi należy do zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie 

gminnym oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , która nakłada 

na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania takiego 

programu. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady : 

pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 

zachowaniu suwerenności stron.  

W 2010 roku ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej, oraz edukacji oświaty i wychowania. 

Sprawozdanie z realizacji programu stanowi załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok''. 
 

Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok''. 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Uchwała Nr VII / 61 / 11 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 8  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że wszystkie uzyskały pozytywne opinie stałych Komisji Rady. 
 

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 

Sanoka. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia kosztów za miesiące lipiec i 

sierpień, kiedy to dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w ramach ,, dyżuru letniego ''. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwalę Nr VII / 62 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania 

publicznego. 
 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : Pan Starosta Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się  do Burmistrza Gminy 

Rymanów  o dofinansowanie do zadania ,, Remont drogi powiatowej nr 2005R Haczów – 

Wróblik Szlachecki realizowanego w ramach przyznanej pomocy finansowej na likwidację 

skutków powodzi.  

W projekcie uchwały proponuję udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 

2011 rok w wysokości 50.000,00 zł. 
 

W dyskusji radny Tadeusz Chodyniecki wyraził zadowolenie , że po 14 latach usilnych 

starań droga ta będzie wykonana . Nie jestem przeciwnikiem udzielenia dotacji celowej , 

którą w projekcie uchwały zaproponował Pan Burmistrz . Pytam czym się szczyci powiat 

jak tylko  dokłada na jej wykonanie kwotę 52.000 zł. Zadanie to zostanie  wpisane w zasługi 

dla powiatu  nic nie wspominając o kosztach poniesionych przez naszą Gminę. 
 

Uczestniczący w obradach sesji Pan Jan Pelczar – radny Rady Powiatu poinformował, że 

koszt tej inwestycji to kwota 702.603,06 zł. Na przedmiotowe zadanie Powiat otrzymał 

dofinansowanie z MSWIA w kwocie 600.000 zł . Mając na uwadze pilną konieczność 

wykonania tego remontu oraz na ograniczone środki finansowe Powiatu Krośnieńskiego 

zwrócił się z prośbą aby w miarę możliwości budżetu gminy Rymanów wesprzeć finansowo 

realizacje tego zadania , o którą wystąpił Pan Starosta Powiatu Krośnieńskiego. 
 

Radny Pan Tomasz Rajnik  w swym wystąpieniu nawiązał do odbywającej się niedawno 

kampanii wyborczej do rad gmin., powiatu i sejmików wojewódzkich podczas której była 

mowa o współpracy samorządowej na wszystkich szczeblach. 
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Więcej głosów w dyskusji nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 63 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

3/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznała Pani Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 64 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

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

Skarbnik Gminy Rymanów 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 65 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu 

sołeckim rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując 

uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku 

budżetowym. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 66 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 Na obrady sesji przybył radny Mieczysław Tomków. 

 

6/ przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 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 : Zakład Gospodarki w Rymanowie wniósł o przedłużenie czasu 

obowiązywania dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków . Zakład po przeprowadzeniu kalkulacji obecnych cen i 

stawek opłat wnioskuje o przedłużenie obowiązujących dotychczas taryf na okres od 1 maja 

2011roku do 30 kwietnia 2012 roku, gdyż dotychczas obowiązujące ceny i stawki opłat 

zapewniają dalsze samofinansowanie działalności we wnioskowanym okresie. 

 

W dyskusji radny Marian Różowicz pytał o kwotę ryczałtu na jednego mieszkańca , a radny 

Stanisław Adam  o wysokość opłaty abonamentowej na umowie ryczałtowej. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu uczestniczącego w sesji kierownika 

oczyszczalni ścieków Pana Mariana Niemczyka w celu poinformowania o bieżącej pracy 

oczyszczalni i udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. 

Problemem  staje się przedłużający czas oczekiwania na modernizację oczyszczalni ścieków 

. Na dzień dzisiejszy oczyszczalnia jest w stanie przyjąć wszystkie ścieki przy sprzyjających 

warunkach pogodowych. Pozostał nierozwiązany problem z przepompowywaniem ścieków 

z jednej z przepompowni usytuowanej w Milczy. Jest potrzeba budowy przepompowni 

pomocniczej . Jest zgoda właścicieli na wejście w teren . Nierozwiązany problem to 

zagospodarowanie osadów i ich składowanie z uwagi na brak zadaszenia. 

Przyjęta kwota ryczałtu to 3 m 3 na 1 mieszkańca , a w przypadku wysokości stawki opłaty 

abonamentowej to do tematu tego można wrócić przy opracowaniu nowej taryfy w 

przyszłym roku. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił , że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 67 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 25 
 

Salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar. 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  na wydzierżawienie nieruchomości  

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie 

dotychczasowej umowy dzierżawy na działkę o numerze 1490/1o pow. 0,0144 ha położonej 

w Rymanowie z przeznaczeniem pod ogródek działkowy. 
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Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 68 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na czas dłuższy niż trzy lata , położonej w Wołtuszowej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Koło Łowieckie ,, Ryś '' w Rymanowie zwróciło się  z wnioskiem o 

przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na działkę o numerze 409 cz. o 

powierzchni 10,05 ha  położonej w Wołtuszowej. Działka ta dzierżawiona jest przez 

wnioskodawcę od kilku lat z przeznaczeniem na cele rolnicze- ma powstać nowe paletko 

żerowe dla zwierzyny leśnej. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze 

bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań  nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII /  69 / 11.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy na działki o numerach 4338, 4336 cz. o łącznej powierzchni 7,7355 ha 

położonych w Klimkówce z przeznaczeniem na cele rolnicze. Propozycja przedłużenia 

umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 6 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 70 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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10/ określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  uchwała ta ma na celu ujednolicenie zasad wydzierżawiania i 

wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów . Zgodnie z 

przepisami ustawy o samorządzie gminnym każdorazowo potrzebna jest zgoda Rady Gminy 

na przedłużenie umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

Odstąpić od tej zasady można w przypadku, gdy Rada Gminy uchwali uchwałę w sprawie 

zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Rymanów na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 71 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów działki nr 633/2 położonej w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  właściciel działki nr 633/1 zwrócił się z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie 

na rzecz Gminy Rymanów działki nr 633/2 o pow. 0,0316 ha położonej w Klimkówce, która 

stanowi dojazd do budynków mieszkalnych i pozostałych nieruchomości w Klimkówce. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 72 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów udziału 1/12 części w działce nr 602/2 oraz udziału 5/6 części w działce 

654/2, położonych w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciel działek nr 654/2 i 602/2 położonych w zwrócili się z 

wnioskiem o nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Rymanów części udziałów w w/w 

działkach, które stanowią dojazd do budynków mieszkalnych i pozostałych nieruchomości 

w Klimkówce. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 73 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim. 

 

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

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 87 zwrócił się z prośbą o zakup działki nr 86 o pow. 

0,84 ha położonej w Króliku Polskim stanowiącej własność Gminy Rymanów, która 

sąsiaduje z jego działką i która będzie używana do celów rolniczych. Ponieważ działka 

posiada duży areał sprzedaż odbędzie się w formie przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 74 / 11. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 1319/4 i 1320/2 zwrócił sie z prośbą o zakup działki nr 

1319/2 o powierzchni 0,04 ha położonej we Wróbliku Szlacheckim stanowiącej własność 

Gminy Rymanów, która sąsiaduje bezpośrednio z jego działkami. Sprzedaż nastąpi w  

drodze przetargu . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 75 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ wyrażenia zgody  na nieodpłatne przekazanie działki położonej w Rymanowie na 

rzecz Skarbu Państwa. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 

zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w trwałym 

zarządzie GDDKiA działki nr 2998/2 o pow. 0.0022 ha położonej w Rymanowie. W/w 

działka znajduje się w pasie drogowym drogi krajowej nr 28. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 76 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Rymanowie Zdroju. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Gmina Rymanów wystąpiła do Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie 

Zdroju o wyrażenie zgody na dokonanie ekwiwalentnej zamiany nieruchomości 

stanowiących własność Gminy i Uzdrowiska Rymanów S.A. Działki gminne to działki nr 

62 o pow. 0,0515 ha, 63 o pow. 0,0327 ha i 64 o pow.0,1398 ha położone w Rymanowie 

Zdroju, zabudowane budynkiem po byłym Pawilonie Handlowym . 

Nieruchomość stanowiąca własność Uzdrowiska obejmuje działkę nr 402 o pow. 0,1697 ha 

położona w Rymanowie Zdroju, zabudowaną budynkiem Kawiarni ,, Zielony Domek ''. 

Wstępna opinia Zarządu Uzdrowiska jak i Rady Nadzorczej dotycząca zamiany jest 

pozytywna. Po dokonaniu zamiany przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na 

działalność kulturalną. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 77 / 11 .  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ uchwalenia  Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany Studium jest obszar położony w Rymanowie Zdroju 

obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 1126, 1071, 1072 i 1076. Zmiana Studium 

polega na określeniu obszaru usług turystycznych i uzdrowiskowych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 78 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu rolniczego 

oznaczonego symbolem 1.R na teren  zabudowy usługowej o powierzchni 1,80 ha 

oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 7.Uh. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 79 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem 9.MN na teren zabudowy usługowej 

/ usługi komercyjne / o powierzchni 0,10 ha oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 

6.U. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 80 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

20/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany planu, obejmującego obszar o powierzchni 0,42 ha , 

jest przeznaczenie terenu zieleni niskiej oznaczonego symbolem ZPN i terenu ogródków 

działkowych oznaczonego symbolem ZD na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
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oznaczony na rysunku planu symbolem MN1. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 81 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

21/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego  ,, Rymanów ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy wpłynął wniosek o zmianę ww. Planu w zakresie 

poszerzenia zapisów  dotyczących terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, z 

przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, hurtownie / oznaczonych na 

rysunku obowiązującego planu symbolem ,,P'' / na tereny zabudowy techniczno -

produkcyjnej z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i działalność 

handlową. Wniosek dotyczy zmiany zapisów planu na działce o nr ew. 2460/12 o pow. 

0,3341 ha, położonej w Rymanowie przy ul. Sanockiej, gdzie Inwestor planuje zrealizować 

inwestycje usługowo – handlowe i zatrudnić ok. 20 pracowników. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 82 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

22/ zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy 

Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.  

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : obowiązująca dotychczas Uchwała Nr XI /139 / 2000 z mocy prawa stała się 

nieaktualna. Zapisane treści regulaminu są sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym, 

stąd konieczność wprowadzenia nowego regulaminu regulującego pracę Rady Społecznej 

przy SPG ZOZ w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 83 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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23/ wystąpienia z wnioskiem o zmianę  granic wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej 

terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : do Urzędu Gminy z inicjatywą wyłączenia przysiółka Zmysłówka ze wsi 

Ladzin i utworzenia odrębnej wsi o nazwie Zmysłówka wystąpili mieszkańcy przysiółka 

Zmysłówka. Ich zamiarem było uregulowanie prawne ich statusu zameldowania. Istniejący 

stan prawny rodził wiele krzywdzących decyzji pozbawiających ich możliwości ubiegania 

się o środki unijne. Zostały w tej sprawie przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami stale 

zameldowanymi na terenie wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka.  

Przysiółek Zmysłówka – na ogólną liczbę 80 mieszkańców uprawnionych do udziału w 

konsultacjach, 67 mieszkańców opowiedziało się za wyłączeniem ze wsi Ladzin przysiółka 

Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi. 

Wieś Ladzin – na ogólną liczbę 404 mieszkańców uprawnionych do udziału w 

konsultacjach, 116 mieszkańców opowiedziało się za wyłączeniem ze wsi Ladzin przysiółka 

Zmysłówka i utworzeniem odrębnej wsi. Rada Miejska w Rymanowie pozytywnie 

zaopiniowała wniosek mieszkańców w sprawie odłączenia przysiółka Zmysłówka z granic 

wsi Ladzin i utworzenia samodzielnej wsi Zmysłówka. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.  

 

Podjęto Uchwałę Nr VII / 84 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

24/ zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Rymanów do Podkarpackiego 

Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 

 

Z  treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w podjętej w 2001 roku Uchwale Rady Miejskiej o przystąpieniu Gminy 

Rymanów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego określono 

imiennie uczestnika w pracach Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zawnioskował 

zmianę uchwały proponując aby przedstawiciela Gminy określić stanowiskiem. Stąd 

przedkładany projekt uchwały, który rozstrzyga powyższy problem 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr VII / 85 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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25/ zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Uzasadnienie : na podstawie art. 18a  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, radny będąc  

wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej nie może wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 

Stąd projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr VII / 86 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> skieruję wystąpienie do RZE w sprawie dostosowania godzin oświetlenia ulicznego do 

wprowadzonego czasu letniego, 

> dokonane zostaną oględziny wskazanego odcinka drogi gminnej w Klimkówce i 

podejmiemy działania o jego naprawę, 

> wystąpię do Starosty Sanockiego  z propozycją zorganizowania spotkania na moście w 

Pastwiskach celem omówienia poruszonego przez radnego Bronisława Bruka  

zabezpieczenia podmytych przyczółków, 

> zostanie wyznaczony termin przeglądu gwarancyjnego z wykonawcą sieci kanalizacyjnej 

w Bziance , o którym zostanie powiadomiona radna i  sołtys wsi. Wtedy też zapadną 

ustalenia w sprawie remontu dróg. 

> skieruję wystąpienie do Starosty Powiatu Krośnieńskiego o wykonanie zabezpieczenia 

usuwiska przy drodze powiatowej naprzeciw posesji p. Zawady w Zmysłówce. 

 

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki – wystąpił z wnioskiem o : 

- naprawienie zadaszenia na przystanku we Wróbliku Królewskim ,,koło Krzyża'', 

- utwardzenie poboczy na ul. Długiej od p.Wojtaszka w stronę p. Reptaka i na ulicy 

Rymanowskiej od. p. Rolewicza do p. Ziemiańskiego. 

 

2. Radny Marian Różowicz  - wystąpił z zapytaniem do Burmistrza Gminy czy zostanie 

zorganizowane spotkanie konsultacyjne z sołtysami i radnymi dotyczące remontu 

dróg gminnych zniszczonych po sezonie zimowym. 

 

3. Radny Tomasz Rajnik  wystąpił z wnioskiem o : 

- przycięcie korony drzewa przysłaniającego oświetlenie uliczne na ulicy 

Nadbrzeżnej przy posesji nr 78 w Posadzie Górnej, 
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 wystąpienie do zarządcy rzeki o naprawę powstałych uszkodzeń na regulowanym 

odcinku rzeki Tabor w Posadzie Górnej, 

 oczyszczenie zaśmieconego pobocza ulicy Dębowej wzdłuż rzeki Tabor w 

Rymanowie Zdroju w stronę Posady Górnej, 

 o przeniesienie planowanej inwestycji budowy przystanku PKS na posesji p. Krukara 

pod dom ludowy w Posadzie Górnej, 

 skierował zapytanie czy będzie planowana przebudowa nawierzchni ul. Nadbrzeżnej 

w Posadzie Górnej i czy nie można wcześniej dokonać wyznaczenia granic pomiędzy 

posesjami prywatnymi a drogą gminną. 

 

4. Radny Andrzej Wiernusz  - wnioskuje o : 

- dokończenie budowy przejazdu przez rzekę Tabor w rejonie posesji p. Sołtysika, 

- ustawienie barier ochronnych w niebezpiecznych  miejscach przy rzece Tabor, 

- skierował zapytanie w sprawie przewidywanego terminu zakończenia prac na 

rozpoczętej budowie chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej oraz o dokonanie przeglądu 

kładki dla pieszych  przy sklepie w Posadzie Dolnej z ulicy Nadbrzeżnej na ul. 

Mickiewicza uszkodzonej podczas ostatniej powodzi . 

 

5. Radny Mieczysław Tomków – skierował zapytanie w sprawie : 

- zasad funkcjonowania oświetlenia ulicznego z uwagi na to, że pomimo zgłoszeń o  

  wykonanie napraw do RZE lampy dalej nie świecą. 

- zwrócił uwagę na potrzebę dokonania zmiany godzin zapalania i wygaszania 

oświetlenia ulicznego w Sieniawie. 

 

6. Radny Stanisław Adam poddaje pod rozwagę wniosek o zmianę godzin oświetlenia 

ulicznego proponując aby ze względów bezpieczeństwa wydłużyć godziny nocne do 

godziny 1 , a rezygnując z jego włączenia w godzinach rannych w sezonie letnim. 

 

7. Radny Dariusz Królicki wnioskuje o : 

- uporządkowanie terenu po budowie chodnika na ulicy Mitkowskiego, 

- postawienie znaku zakazu parkowania na ulicy Wola w kierunku cmentarza  

  komunalnego w Rymanowie. 

 

8. Radny Henryk Smolik – wnioskuje o : 

- zamontowanie koszy na śmieci w Parku zdrojowym wokół nowo wybudowanej 

infrastruktury uzdrowiskowej nad czarnym potokiem, 

- zwrócenie uwagi na zawężanie koryta rzeki Tabor poprzez wyrzucanie odpadów, 

nawożenie gruzu i ziemi w rejonie posesji : p. Rodzinka, p. Zięba, p. Rygiel, p. 

Pelczarski. Skutki takiego działania są widoczne zwłaszcza po obfitych opadach 

deszczu kiedy to rzeka gwałtownie przybiera. 

Wnioskuję zatem o wystąpienie z wnioskiem do Podkarpackiego Zarządu Melioracji 

i Urządzeń Wodnych o zwrócenie uwagi, .że na wskazanych miejscach w sposób 

niezgodny z prawem zostają zawężane naturalne rozlewiska rzeki Tabor. 

 dokonanie wizji na miejscu i wskazania rozwiązania problemu zalewania przez 

spływające wody posesji p. Potasiewicza na ulicy Ogrodowej w Rymanowie 

Zdroju. 
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- zwiększenie częstotliwości patroli służb mundurowych w Uzdrowisku. Zostały już 

rozpoczęte nocne jazdy samochodami w strefie A Uzdrowiska w rejonie parkingu 

 przy sklepie Centrum i Przedszkolu w Rymanowie Zdroju. 

 - skierował zapytanie do Burmistrza Gminy  o ilość udzielonych odmów na wycinkę 

 drzew i krzewów w 2010 roku ponieważ wydawaniu zezwoleń na wycinkę w 

 niektórych przypadkach jest nieuzasadnione , tak jak przy bloku mieszkalnym w 

 Rymanowie Zdroju gdzie ostatnio wycięto 3 20-letnie drzewa. 

 

9. Śliwka Ignacy – sołtys sołectwa Deszno  zgłosił wniosek o : 

 

-  w drodze wojewódzkiej od tartaku w kierunku Rymanowa Zdroju została załatana 

tylko jedna dziura, a jest w niej niezliczona ilość. Z uwagi na bezpieczeństwo 

wnioskuję o ustawienie tam znaku informacyjnego o czekających na kierowców 

utrudnieniach, 

- wykonanie zabezpieczenia wyrwy w brzegu rzeki Tabor na wysokości p. Józefa 

Fydrycha. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. 

- podsypanie tłuczniem pobocza przy przystanku PKS w kierunku Królika Polskiego. 

 

10. Wiesław Poznar – sołtys sołectwa Królik Polski zgłosił wniosek  o odmulenie rowu 

przy ulicy Bieszczadzkiej w Króliku Polskim w kierunku Szklar na odcinku około 

300 metrów. 

 

11. Jan Zalisz – sołtys sołectwa Wisłoczek  zgłosił wniosek o wymianę nieświecących 

lamp oświetlenia ulicznego w Wisłoczku.  

 

12. Radny Tomasz Rajnik -  zgłosił wniosek o utwardzenie miejsca postojowego dla 

autobusów w rejonie cmentarza w Rymanowie , którymi dojeżdżają grupy 

pielgrzymkowe zwłaszcza narodowości żydowskiej. 

 

13. Radny Stanisław Adam – wniósł pod rozwagę zaniechania poboru opłaty 

parkingowej na parkingu przy SPG ZOZ dla pacjentów, którzy korzystają z usług  

Przychodni. 

 

 Ad.11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Tadeuszowi Chodynieckiemu odpowiedział, że zadaszenie na wskazanym 

przystanku zostanie naprawione . Może  zostanie ono wykonane w ramach naprawy 

gwarancyjnej lub zostanie zlecone do wykonania przez ZGK w Rymanowie. Utwardzenie 

poboczy będzie realizowane w II połowie bieżącego roku. 

 

> Radnemu Marianowi Różowiczowi odpowiedział, że zorganizowane będzie spotkanie w 

sprawie określenia zakresu wykonania  remontu na drogach gminnych zniszczonych po 

sezonie zimowym. Zlecone zostało opracowanie kosztów napraw przez ZGK. 
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> Radnemu Tomaszowi Rajnikowi odpowiedział, że w porozumieniu z sołtysem wsi 

zostanie dokonana przycinka korony drzewa. Wystąpię do Dyrektora Podkarpackiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z pismem z prośbą o dokonanie 

przeglądów potoków na terenie Gminy załączając wykaz miejscowości i zgłoszonych szkód 

przez radnych, sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedli. Straż Miejska rozezna i 

przyglądnie się sprawie zaśmiecania ulicy Dębowej wzdłuż koryta rzeki w Rymanowie 

Zdroju w stronę Posady Górnej. Na etapie uzgodnień jest planowana inwestycja budowy  

zatoczki przystanku PKS w Posadzie Górnej . Poczekajmy jak one się zakończą. Nie będzie 

rozgraniczenia wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej z uwagi na duże koszty. Możemy wskazać 

orientacyjnie  granice pomiędzy posesją prywatną a drogą gminną. 

 

> Radnemu Andrzejowi Wiernuszowi  odpowiedział, że podjęte zostaną działania w 

zakresie dokończenia budowy przejazdu przez rzekę . Do końca czerwca br. będzie 

wykonany I etap budowy chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej . Będą monity o dalszą 

kontynuację budowy chodnika. Nie wiem czy ze względu na duże koszty Gmina uniknie 

partycypacji w jego dalszej budowie. Dokonany zostanie przegląd brzegu koryta rzeki i 

podjęte zostaną ustalenia   odnośnie  zamontowania barier zabezpieczających , zostanie 

sprawdzony stan kładki dla pieszych. 

 

> Radnemu Mieczysławowi  Tomków odpowiedział, że odbędzie spotkanie z dyrektorem  

Zakładu Energetycznego  w temacie prawidłowego funkcjonowania sieci oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Dariuszowi Królickiemu odpowiedział, że wniosek o uporządkowanie terenu po 

zakończonej budowie chodnika wzdłuż ulicy Mitkowskiego będzie skierowany do Starosty 

Krośnieńskiego . Rozważymy z służbami drogowymi ustawienie znaku  zakazu parkowania 

przy ul. Wola . 

 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi odpowiedział, że ustawione zostaną kosze na śmieci w 

powstałej  nowej części Parku  Zdrojowego. Wystąpię do Zarządcy rzeki o  realizację  

zgłoszonego przez Pana wniosku o zawężanie jej koryta. Obecne na sesji Służby 

mundurowe podejmą działania porządkowo – dyscyplinujące w stosunku do kierowców, 

któryz robia wyścigi na parkingu. W sprawie zalewania posesji zaplanowane zostanie 

spotkanie w terenie na wskazanym miejscu z udziałem Panów Potasiewicza i Chmiela.  

Zostanie udzielona odpowiedż pisemna na postawione zapytanie odnośnie udzielonych 

odmów na wycinkę  drzew  w 2010 roku. 

 

> Sołtysowi Ignacemu Śliwka odpowiedział, że codziennie są interwencje u zarządcy drogi 

wojewódzkiej o naprawę powstałych dziur. Informacja dzisiejsza w tej sprawie prace 

remontowe są wykonywane na odcinku drogi w kierunku do Królika Polskiego. Wykonamy 

utwardzenia pobocza przy przystanku PKS a zabezpieczenia wyrwy musi dokonać Gmina z 

własnych środków. 

 

> Sołtysowi Wiesławowi Poznar odpowiedział, że zamulone odcinki wskazanego rowu 

zostaną odmulone . Podjęte będą stosowne działania u zarządcy drogi. 
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> Sołtysowi Janowi Zaliszowi odpowiedział, że wystąpi do RZE Krosno o dokonanie 

naprawy lub  wymiany nieświecących lamp oświetlenia ulicznego. 

 

> Radnemu Tomaszowi Rajnikowi odpowiedział, że autobusy nie mają prawa wjazdu w 

rejon cmentarza . W razie potrzeby osoby starsze mogą korzystać ze świadczonych usług  

przewozowych przez BUS-y, które dowożą pielgrzymów z parkingu obok Kina ,, Sokół '' na 

cmentarz żydowski. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział , że  zaniechanie poboru opłaty na parkingu 

przy SPG ZOZ  jest tematem trudnym i było już nieraz rozważane . Nie chodzi o wysokość 

wpływów z tego tytułu ale mamy poważne obawy gdy zejdziemy z jej poboru to 

korzystający ze świadczonych usług w Przychodni nie będą mieć możliwości wjazdu na ten 

parking. Wykorzystają to inni kierowcy do pozostawienia samochodu i to nieraz na cały 

dzień. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przypomniał radnym o obowiązku 

złożenia ,, Oświadczenia Majątkowego Radnego za 2010 rok'' w terminie do dnia 30 

kwietnia 2011 roku.  

Druki oświadczeń są do pobrania w Biurze Rady . Dla tych co nie dokonają ich odbioru 

zostaną przesłane na adres domowy wraz dołączoną informacją ogólną o sposobie ich 

wypełnienia.  

 

Ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady VII sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik  

poinformował, że porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni 

zrealizowany. 

 

 Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 5o 

zamknął obrady VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


