P r o t o k ó ł Nr XL / 06
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu

25 października 2006 roku w sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Obecni według załączonych list obecności / załączniki /.
Posiedzeniu przewodniczył Pan
Rymanowie.

Niemczyk

Sesję rozpoczęto o godzinie 9o5

Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w

, a zakończono o godzinie12 55

W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Rajchel Jan .
2. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Farbaniec Wojciech.
3. Sekretarz Gminy Pan Penar Marek.
4. Skarbnik Gminy Pani Łożańska Bernarda.
5. Radca Prawny Pani Zajdel Bożena.
6. Radny Rady Powiatu Ziemskiego w Krośnie Pan Pelczar Jan.
7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ Pani Knap Maria.
8. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz Jaworski Zbigniew.
9. Komendant Zarządu Gminnego OSP w Rymanowie Pan Kilar Jan.
10.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
11.Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia
XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdzając, że w sesji uczestniczy wystarczająca liczba
radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy są
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o
rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów,
2/ oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów,
–
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3/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez
Zakład Gospodarki komunalnej w Rymanowie,
4/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2007 rok.
Wystąpił także z wnioskiem o wypracowanie stanowiska Rady w sprawie przystąpienia Gminy
Rymanów do planowanej przez MPGK Krosno rozbudowy magistralnej sieci wodociągowej z
Rymanowa w kierunku Iskrzyni przez miejscowości : Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik
Szlachecki , Milcza.
Innych wniosków nie było.
Zgłoszone wnioski prowadzący obrady sesji poddał pod głosowanie.
1/ oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów.
Głosujących 15 - przyjęty przy 15 głosach za.
2/ oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów.
Głosujących 15

-

przyjęty przy 15 głosach za.

3/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
Głosujących 15

-

przyjęty przy 15 głosach za.

4/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2007 rok .
Głosujących 15

-

przyjęty przy 15 głosach za.

5/ wypracowanie stanowiska Rady w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do planowanej przez
MPGK Krosno rozbudowy magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni przez miejscowości :
Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki , Milcza.
Głosujących 15

-

przyjęty przy 15 głosach za.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącego rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych w
okresie od ostatniej sesji Rady.
5. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej sesji, a zwłaszcza z
wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji.
6. Interpelacje radnych.

–
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7. Sprawozdanie z wykonania uchwalonego programu gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata
2003 – 2006.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego '' RYMANÓW '',
2/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego terenu
budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka,
Rymanów, Ladzin / część zachodnia / i Wróblik Królewski,
3/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach ; Ladzin /
część wschodnia / i Wróblik Szlachecki,
4/ uchwalenia Miejscowego Planu Nr 3 Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy
turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Łazy, Ladzin / część
wschodnia / i Wróblik Szlachecki,
5/ procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej,
6/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania p.n. : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie
Rymanów w miejscowościach : Głębokie, Sieniawa, Rymanów'',
7/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '',
8/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
9/ pomocy finansowej dla miasta Krosna na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Krośnie
, do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie gminy Rymanów,
10/ pomocy finansowej dla gminy Iwonicz Zdrój na prowadzenie przedszkoli gminnych na
terenie Gminy Iwonicz Zdrój, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Rymanów,
11/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok,
12/ udzielenia burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
13/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
gruntowych, położonych we Wróbliku Szlacheckim,
14/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rymanów,
15/ oceny aktualności miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania miasta i
gminy Rymanów w latach 2003 – 2006,
16/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
17/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2007 rok.
9. Wypracowanie stanowiska Rady w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do planowanej przez
MPGK Krosno rozbudowy magistralnej sieci wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni przez
miejscowości : Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Milcza.
10.Sprawozdanie Przewodniczących z działalności komisji Rady w 2006 roku.
11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

–
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12.Informacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

13.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
14.Zamknięcie sesji.
Przedstawiony porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy
15 głosach za.
ad. 3 porządku obrad
===============
W głosowaniu jawnym przy 12 głosach za i 2 wstrzymujących protokół XXXIX sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie został przyjęty.
ad. 4 porządku obrad
================
Przewodniczący Rady Pan Niemczyk Marian – przedstawił informację ze swej
działalności w okresie od ostatniej sesji.
/ Informacja - załącznik /

ad. 5 porządku obrad
===============
Pan Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację ze swej działalności w okresie od
ostatniej sesji Rady oraz informacje z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie podjętych
na XXXIX sesji.
/ Informacje -

załącznik /

ad. 6 porządku obrad
===============
Interpelacji radnych nie było.

–

ad. 7 porządku obrad
================
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Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił informację z wykonania uchwalonego
przez Radę Miejską w Rymanowie programu gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2003 –
2006 celem wprowadzenia do dyskusji nad otrzymanym przez radnych szczegółowym
sprawozdaniem z wykonania tego programu.
/ Informacja Burmistrza Gminy – załącznik do protokołu /.
Dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem nie było.
W głosowaniu jawnym przedłożone przez Pana Burmistrza Gminy radnym sprawozdanie z
wykonania programu gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2003 – 2006 zostało przyjęte
przy 15 głosach za.
ad. 8 porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
================
1/ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego '' RYMANÓW ''
Prowadzący obrady poinformował, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ''
RYMANÓW '' został opracowany przez Biuro Projektowe w Krośnie .
Poinformował również o przesłaniu dla radnych projektu uchwały w tej sprawie, w którym zostały
określone ustalenia dla wszystkich terenów objętych planem.
O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza Gminy w celu przedstawienia
uzasadnienia do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego '' RYMANÓW ''.
Następnie głos zabrała autorka opracowania planu, która omówiła przebieg prac nad przedłożonym
do uchwalenia planem.
W dyskusji nad przedłożonym do uchwalenia planem głos zabrali :
1. Radny Pan Królicki Dariusz - pytał o procentową wysokość ustalenia jednorazowej opłaty od
wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem , bo w otrzymanym projekcie nie
została ona określona.
Padały wnioski , żeby ustalić jedną wysokość dla wszystkich , a także o ich zróżnicowanie.
Ostatecznie wybrano , że zostanie ustalona jednakowa stawka dla wszystkich. Radny Pan Pitrus
Andrzej zgłosił wniosek aby jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości wynosiła 15
%, natomiast radny Pan Biel Andrzej , aby wynosiła 10 %.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek , aby jednorazowa opłata od wzrostu
wartości nieruchomości wynosiła 15 %.
–
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W wyniku głosowania – głosujących – 15 , za – 11 , przeciw – 1, wstrzymało się – 3 została
ustalona jednorazowa opłata od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15 %.
Innych zapytań nie było.

Prowadzący obrady postanowił o przeprowadzeniu głosowań nad stwierdzeniem przez Radę
wymaganych ustawą przed uchwaleniem planu zgodności :
1/ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '' RYMANÓW '' z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów.
W wyniku głosowania – głosujących 15 , za 15 – Rada stwierdziła zgodność opracowanego
planu z ustaleniami przyjętego przez Radę Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rymanów.
2/ rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.
W wyniku głosowania – głosujących 15 , za – 15 Rada przyjęła sposób rozpatrzenia uwag
do projektu planu.
3/ rozstrzygnąć o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
W wyniku głosowania – głosujących 15, za – 14 , 1 wstrzymującym Rada zaopiniowała
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej , należącej do zadań własnych gminy.
Po zapytaniu przez Przewodniczącego Rady – czy możemy przystąpić do głosowania nad
całością uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego'' RYMANÓW ''
radni opowiedzieli się za przegłosowaniem otrzymanego projektu uchwały.
W wyniku głosowania – głosujących 15, za 15 - Rada Miejska podjęła Uchwałę
Nr XL / 387 / 06 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania '' RYMANÓW ''.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /.

2/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu
budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach :
Klimkówka, Rymanów, Ladzin /. część zachodnia / i Wróblik Królewski.
Autor opracowania trzech projektów planów Pan Krukierek Mieczysław omówił przebieg prac nad
opracowaniem planów budowy turbin wiatrowych w gminie Rymanów, które dzisiaj będą
rozpatrywane na sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Poinformował, że dwa projekty uchwał dotyczą uchwalenia zmiany miejscowych planów z zakresu
budowy turbin wiatrowych jakie Rada Miejska w Rymanowie uchwaliła w dniu 6 sierpnia 2004
roku , a jeden projekt uchwały dotyczy uchwalenia nowego terenu budowy turbin wiatrowych.
–
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Dyskusji i zapytań nie było.
Prowadzący obrady postanowił o przeprowadzeniu głosowania nad otrzymanym projektem
uchwały wraz z załączonymi do niej załącznikami wymaganymi ustawą o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W wyniku głosowania – głosujących 15 , za 15 Rada Miejska w Rymanowie podjęła
Uchwałę Nr XL / 388 / 06 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je
terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów , Ladzin / część zachodnia / i
Wróblik Królewski.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

3/ uchwalenia Zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu budowy turbin
wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Ladzin / część wschodnia
/i Wróblik Szlachecki.
Dyskusji i zapytań nie było.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej postanowił o przeprowadzeniu
głosowania nad otrzymanym projektem uchwały wraz z załączonymi do niej załącznikami
wymaganymi ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W wyniku głosowania – głosujących 15 , za 15 Rada Miejska w Rymanowie podjęła
Uchwałę Nr XL / 389 / 06 w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je
terenów rolnych w miejscowościach : Ladzin / część wschodnia / i Wróblik Szlachecki.
/ uchwała

-

załącznik do protokołu /

4/ uchwalenia Miejscowego Planu Nr 3 Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin
wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Łazy, Ladzin / część
wschodnia / i Wróblik Szlachecki.
Przewodniczący Rady skierował o zapytanie do radnych o ustalenie wysokości stawki
służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia
niniejszego planu .
Radny Pan Tomków Mieczysław – zgłosił wniosek aby było to 30 % , gdyż takie są zapisy
w poprzednich uchwałach dotyczących budowy turbin wiatrowych uchwalonych w 2004 roku.
W wyniku głosowania – głosujących 15, za – 15 Rada ustaliła 30 % .
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miejskiej postanowił o przeprowadzeniu
głosowania nad otrzymanym projektem uchwały wraz z załączonymi do niej załącznikami
wymaganymi ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dopisaną w § 10 stawką
30 %.
–
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W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15
Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr
XL / 390 / 06 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Nr 3 Zagospodarowania
Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w
miejscowościach : Łazy, Ladzin / część wschodnia / i Wróblik Szlachecki.

/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

5/ uchwalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Pani Łożańska Bernarda - skarbnik gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
Uchwały Nr XL / 391 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie procedury uchwalania
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi uchwały budżetowej, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

6/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na finansowanie zadania p.n : ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów
w miejscowościach : Głębokie, Sieniawa, Rymanów''.
Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
Nr XL / 392 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na
finansowanie zadania p.n:,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w
miejscowościach : Głębokie, Sieniawa, Rymanów'' , który w głosowaniu jawnym został przyjęty
przy 15 głosach za .
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

7/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco ''.
Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 393 / 06 Rady
Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie
weksla ,, in blanco '', który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

–
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8/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 394 / 06 Rady
Miejskiej w Rymanowie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, który w
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

9/ pomocy finansowej dla miasta Krosna na prowadzenie Przedszkola Miejskiego w Krośnie, do
którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie gminy Rymanów.
Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt
Uchwały Nr XL / 395 / 06 w w sprawie pomocy finansowej dla miasta Krosna na prowadzenie
Przedszkola Miejskiego w Krośnie , do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie
gminy Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

10/ pomocy finansowej dla gminy Iwonicz Zdrój na prowadzenie przedszkoli gminnych na
terenie Gminy Iwonicz Zdrój, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy
Rymanów.
Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt
Uchwały Nr XL / 396 / 06 w sprawie pomocy finansowej dla gminy Iwonicz Zdrój na
prowadzenie przedszkoli gminnych na terenie Gminy Iwonicz Zdrój, do których uczęszczają
dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty
przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

11/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok.
Pani Łożańska Bernarda – skarbnik Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
Uchwały Nr XL / 397 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w budżecie Gminy
Rymanów na 2006 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za..
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /
–

10 -

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
Nr XL / 398 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Rymanów, położonej w Rymanowie, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach

za.
Uzasadnienie : Pani Gierlach Zofia zwróciła się z prośbą o umożliwienie kupna działki
4001/2 o pow. 5 m2 stanowiącej własność Gminy przyległej do jej działki budowlanej nr 4002.
Zakup przedmiotowej działki złagodzi ostre załamanie i umożliwi bezpieczny wjazd do garażu.
Sprzedaż jest uzasadniona . Z uwagi na małą wielkość działki sprzedaż nastąpi w drodze
bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej .
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
Nr XL / 399 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Rymanów, położonych we Wróbliku Szlacheckim , który w głosowaniu jawnym został przyjęty
przy 15 głosach za.
Uzasadnienie : Pan Wojtoń Artur zwrócił się z prośbą o zakup działek położonych we
Wróbliku Szlacheckim . Wymienione w uchwale działki przeznaczy na poszerzenie swojej działki
w związku z odbudową zakładu stolarskiego, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru . Opinia
zebrania wiejskiego mieszkańców Wróblika Szlacheckiego jest pozytywna . Sprzedaż nastąpi w
drodze przetargu po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /.

14/ oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 400 / 06 w
sprawie oceny aktualności studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

–
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Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

15/ oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymanów.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 401 / 06 w
sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy

Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /.

16/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 402 / 06
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie , który w głosowaniu jawnym
został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

17/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2007 rok.
Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XL / 403 / 06
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej na 2007 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15
głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

ad. 9 porządku obrad
===============
Pan Burmistrz Gminy Rymanów poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp, z o.o. wystąpiło z propozycją go Gminy Haczów i Rymanów budowy magistrali
wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni przez miejscowości : Ladzin, Wróblik Królewski, Wróblik
Szlachecki, Milcza. Jest propozycja aby tę inwestycję robić wspólnie, co pozwoliłoby na
pozyskanie unijnych środków na to zadanie.
–
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Wystąpiłem do sołtysów o opinie zebrania wiejskiego . Pozytywną opinię wyrazili uczestnicy
zebrania wiejskiego Wróblika Szlacheckiego . Czekam na stanowisko – opinie od innych sołtysów.
Zachodzi potrzeba wypracowania stanowiska Rady Miejskiej w Rymanowie jakie działania ma
podjąć Burmistrz Gminy jeśli zostanie przesłane do podpisania przez zainteresowane strony
porozumienie.
Z zapytaniem do Burmistrza wystąpił radny Pan Biel Andrzej i radny Pan Tomków
Mieczysław. Radny Pan Biel pytał o koszty jakie poniesie Gmina Rymanów , natomiast radny
Pan Tomków pytał, czy w każdej miejscowości przez które przebiegać będzie trasa wodociągu
będą zostawione komory celem włączenia do nich sieci rozdzielczej dla danej miejscowości.

Na pierwszym etapie budowy Gmina Rymanów nie poniesie kosztów, a o pozostawienie
miejsc do których będzie się można włączyć zostanie uwzględnione w opracowanej dokumentacji –
to odpowiedź Pana Burmistrza Gminy Rymanów.
Rada Miejska w Rymanowie upoważniła Pana Burmistrza Gminy do podpisania listu
intencyjnego w sprawie określenia warunków budowy nowej sieci magistrali wodociągowej z
Rymanowa do Iskrzyni przez miejscowości : Ladzin , Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki,
Milcza - to wypracowane stanowisko Rady Miejskiej w Rymanowie.
Stanowisko to zostało przyjęte przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.
ad. 10 porządku obrad
================
Sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej za 2006 rok przedstawili :
1/ Pan Adam Stanisław
2/ Pan Tomków Mieczysław 3/ Pan Michalak Aleksander 4/ Pan Chodyniecki Tadeusz -

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia ,
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw
Uzdrowiskowych,
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Porządku Publicznego.

/ Sprawozdania - załączniki do protokołu /
ad. 11 porządku obrad
---------------------------Odpowiedzi na interpelacje radnych nie było.
ad. 12 porządku obrad
================

-

Wnioski , zapytania i informacje

1. Radny Pan Królicki Dariusz – wyraził ubolewanie na zbyt wąski zakres pracy jaki w 2006 roku
wykonała Komisja Rewizyjna.

–
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2. Radny Pan Adam Stanisław – wystąpił z wnioskiem o ustawienie dodatkowych pojemników na
szkło i plastik w Milczy oraz o zlokalizowanie nowego przystanku PKS w Milczy przy ul.
Kolejowej.
3. Radny Pan Biel Andrzej - wystąpił z wnioskiem aby jeszcze w okresie przed wyborami
samorządowymi złożone oświadczenia majątkowe Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i
Pana Burmistrza Gminy zostały opublikowane na stronie internetowej . Oświadczenia 14
radnych są tam umieszczone.
4. Radny Pan Pelczarski Wacław - pytał o budowę drogi ul. Mitkowskiego - Zadwór , której
wykonanie ciągnie się juz 3 lata .

W sprawie budowy nowej magistrali wodociągowej przez Ladzin , o której mówił Pan
Burmistrz, że nie dysponuje jeszcze wszystkimi opiniami zebrań wiejskich informuję, że przy
takim wykonaniu prac jak przy budowie kanalizacji z Milczy przez Ladzin zgody na pewno nie
będzie.
5. Radny Pan Telega Leon - wystąpił z wnioskiem aby wybory samorządowe w Rymanowie
Zdroju przeprowadzić w budynku pawilonu handlowego zakupionego przez Gminę ,
Wystąpił z wnioskiem o uprzątnięcie ławek przy muszli koncertowej w Rymanowie Zdroju .
6. Radny Pan Pitrus Andrzej – wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie nasypu i zamontowanie
barierki w Bałuciance na przepuście drogowym na drodze w kierunku do sołtysa.
7. Pan Zych Jan – sołtys wsi Klimkówka zwrócił się z prośbą o połatanie żwirem kolein na drodze
gminnej w kierunku do p. Baruda.
8. Radny Pan Zywar Jan - wystąpił z wnioskiem o wykonanie odprowadzenia wody z rowu koło p.
Podpory , o wykonanie wycinki krzaków przy drodze gminnej na zakręcie na drodze w kierunku
do starego cmentarza.
9. Radny Pan Tomków Mieczysław prosił o wzięcie pod uwagę wniosków z jakimi wystąpiłem na
Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia, a dotyczącymi : wody gromadzonej na drodze koło
szkoły, dokończenia wyłożenia płytkami rowów k. p. Walusa, wykonania chodnika do szkoły w
Sieniawie i zamontowania progów zwalniających na drodze.
Na zgłoszone wnioski odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Gminy.
Za współpracę z Radą Miejską , Burmistrzem Gminy w okresie trwania kadencji Rady
podziękowali : radni, którzy nie będą ubiegać się o mandat w najbliższych wyborach
samorządowych, dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Rymanowie oraz Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie.
ad. 13 porządku obrad
================
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Marian Niemczyk z uwagi na
kończący się okres kolejnej IV kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie podziękował tym
wszystkim , którzy swoją pracą, postawą i sercem przyczynili się do budowania zamożności,
bezpieczeństwa i atrakcyjności naszej rymanowskiej Gminy.
–
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ad. 14 porządku obrad
================
Przewodniczący zamknął obrady sesji o godzinie 12 55

Protokołował :

/ Wł. Cypcar /

