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Protokół Nr XL/17 

z XL sesji nadzwyczajnej  

Rady Miejskiej w Rymanowie 

odbytej w dniu 17 lipca 2017 roku 

 

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

 

Przed rozpoczęciem XL sesji nadzwyczajnej głos zabrał Pan Kazimierz Kielar - radny 

z Klimkówki, który poinformował zebranych, że w dniu 16 lipca 2017 r. zmarł po ciężkiej 

chorobie Pan Janusz Chudziński – radny z Klimkówki. Odmówiono modlitwę za zmarłym 

radnym.  

 

XL sesję nadzwyczajną o godz. 7:00 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap, która powitała radnych i 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał, na liczbę 14 radnych 

w sesji uczestniczy 9 radnych. Nieobecni radni: Guzylak Krzysztof, Chentosz Michał, 

Urbanik Tadeusz, Wacławski Jan, Wołczański Grzegorz. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

 Radni – lista obecności w załączeniu. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Beata Dołęgowska-Ziomek - Kierownik Referatu Infrastruktury Urzędu 

Gminy. 

 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek 

Burmistrza Gminy Rymanów. Poprosiła Burmistrza Gminy o przedstawienie wniosku.  

 

Burmistrz Gminy złożył 2 wnioski  

1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „Bałucianka 1/2017” - przedmiotem 

opracowania będzie przeznaczenie obszaru pod tereny rolnicze z dopuszczeniem 

lokalizacji m.in. urządzeń infrastruktury turystycznej w postaci: ścieżek i szlaków 

pieszych, rowerowych i konnych, deszczochronów, ambon widokowych, tras 

narciarstwa biegowego oraz innych służących tej funkcji. Dodatkowo w związku z 

planowanymi działaniami operatora komórkowego zmierzającymi do 

wybudowania wieży telefonii komórkowej w Bałuciance na Przymiarkach 

uchwała ta będzie chronić tereny rolniczo-rekreacyjne we wskazanym obszarze. 
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2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” – przedmiotem 

opracowania będzie zmniejszenie odległości od rowu melioracyjnego z 15,0 m na 

3,0 m. Pozwoli to wnioskodawcy na zwiększenie powierzchni zabudowy  z 60% 

na 80 %. Wnioskodawca „Pol-Panel” sp. z o.o. zs. ul. Mitkowskiego 8; 38-480 

Rymanów. 

 Pytania do wniosków zadał Pan Andrzej Biel – Radny z Rymanowa 

1. Pytanie – „Gdzie byłby zamontowany maszt? 

2. Pytanie – w jakim kierunku planowana jest rozbudowa oraz czy znajduje się 

tam zabudowa mieszkaniowa. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi 

Ad. 1 – Maszt planowany jest na Przymiarkach koło „krzyża”. 

Ad. 2 – Planowana rozbudowa na wschód, brak zabudowań mieszkalnych w najbliższym 

sąsiedztwie. 

 

Innych wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad nie było. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawiła porządek obrad XL 

sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie:  

 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

1. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „BAŁUCIANKA 1/2017” 

2. przystąpienia do sporządzenia zmiany  Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” 

4. Wnioski i zapytania 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Ad. 2. W wyniku głosowania Rada przy 8 głosach za przyjęła porządek obrad XL sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „BAŁUCIANKA 1/2017” 

 

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

 

Uzasadnienie: 

Przedmiotem opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

„BAŁUCIANKA 1/2017” będzie przeznaczenie obszaru pod tereny rolnicze z dopuszczeniem 

m.in. lokalizacji urządzeń infrastruktury turystycznej w postaci: ścieżek i szlaków pieszych, 

rowerowych, konnych, deszczochronów, ambon widokowych, tras narciarstwa biegowego, 
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oraz innych służących tej funkcji. 

Tereny objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są 

terenami użytkowanymi rolniczo i znajdują się w obrębie istniejącego szlaku widokowego 

pomiędzy wzniesieniami „Przymiarki” i „Kopa”. Ustalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego będą zgodne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, które wyznacza w tym rejonie tereny 

rolnicze. Ponadto przedmiotowy teren objęty jest siecią Natura 2000, położony jest w 

Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz w strefie ochrony uzdrowiskowej 

„C”. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu udział 

wzięło 8 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XL/375/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”. 

 

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

 

Uzasadnienie: 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” jest 

wnioskowana przez „POL-PANEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  zs. ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów. 

Przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Rymanów” będzie zmniejszenie odległości planowanej rozbudowy hali magazynowej 

istniejącej na działce nr ew. 3439/39 w Rymanowie od rowu melioracyjnego przylegającego 

do tej działki oraz zmiany zapisów zwiększających dopuszczalną powierzchnię zabudowy z 

60% na 80% powierzchni działki. 

W obowiązującym planie obowiązują zapisy: „Wzdłuż wszystkich cieków wodnych 

po obydwu ich stronach wprowadza się zakaz zabudowy w odległości minimum 15,0m, licząc 

od górnej krawędzi skarpy brzegowej tych cieków.”  Zmniejszenie ww. odległości z 15,0m na 

3,0 m od krawędzi skarpy brzegowej pozwoli uzyskać dodatkowo 12,0m szerokości działki 

i przeznaczyć ten obszar pod rozbudowę hali magazynowej, w związku z tym planowana jest 

również zmiana wielkości zabudowy z 60% na 80%. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu udział 

wzięło 8 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XL/376/17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 4 Wnioski i zapytania radnych. 

 

W tym punkcie Burmistrz Gminy poinformował zebranych radnych o zmianach kadrowych, 
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które zaszły w ostatnim czasie w Urzędzie Gminy w Rymanowie oraz Straży Miejskiej w 

Rymanowie. Grzegorz Sołtysik – dotychczasowy Komendant Straży Miejskiej został 

przeniesiony na stanowisko inspektora do Urzędu Gminy w Rymanowie gdzie będzie 

zajmował się obsługą Rady Miejskiej i sprawami informatycznymi. Na stanowisko 

Komendanta został przesunięty Pan Janas Janusz – dotychczasowy funkcjonariusz Straży 

Miejskiej, który do momentu uzyskania odpowiednich dokumentów będzie pełnił obowiązki 

Komendanta. Pan Paweł Rajchel został przeniesiony do Referatu Administracji i Oświaty, 

gdzie będzie zajmował się promocją Gminy. 

 

Kolejność składania wniosków i pytań – spis chronologiczny: 

 T. Rajnik – radny z Posady Górnej – wniosek o wykoszenie działki w Posadzie Górnej 

ul. Nadbrzeżna – działka po zmarłym Materniaku, 

 Józef Kijowski – radny z Milczy – Wniosek o wykoszenie działki w Milczy na 

skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Słonecznej po lewej stronie, 

 Józef Oberc – radny z Rymanowa – Wniosek o wykoszenie działki w Rymanowie 

przy ul. Mitkowskiego, koło Szorfa, 

 T. Rajnik – radny z Posady Górnej – Wniosek o przycięcie tui w Rymanowie Zdroju 

na ul. PCK przed mostem na rzece Tabor po stronie południowej, 

 I. Śliwka – radny z Rymanowa Zdroju:   

o Wniosek o wykoszenie działki w Rymanowie Zdroju przy ul. Krzemiennej, 

działka jest prawdopodobnie własnością Nadleśnictwa Rymanów, 

o Pytanie o termin następnej sesji Rady Miejskiej, 

 A. Szybka – radny z Wróblika Królewskiego: 

o Wniosek o oczyszczenie/wykoszenie rowu we Wróbliku Królewskim od Domu 

Ludowego w kierunku Ladzina (DP), 

o Wniosek o remont drogi we Wróbliku Królewskim ul. Majowa, droga koło 

starego cmentarza, tymczasowo zwiększony ruch na drodze podczas remontów 

mostu na Morwawie, 

o Wniosek o wyczyszczenie starego cmentarza parafialnego we Wróbliku 

Królewskim, 

 A. Biel – radny z Rymanowa 

o Pytanie o powód zamknięcia skateparku (oznakowany taśmą) oraz informacja 

o widocznych śladach użytkowania na urządzeniach skateparku, 

o Wniosek o wymianę ławki w Rymanowie Zdroju koło Leliwy, 

 T. Rajnik – radny z Posady Górnej – Wniosek o wyczyszczenie i naprawę łapacza w 

Rymanowie Zdroju ul. Kasztanowa, 

 K. Przybyła-Ostap – radna z Bzianki – Pytanie do radnych o godzinę rozpoczęcia 

najbliższej. Czy sesję rozpocząć o 9-tej czy 13-tej? 

 K. Kielar – radny z Klimkówki 

o Pytanie czy Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie odpowiedział na pismo w 

sprawie drogi powiatowej biegnącej przez Klimkówkę.  

o Wniosek o naprawę drogi i wykoszenie poboczy na szlaku turystycznym w 

Klimkówce koło „Pani Zosi” 
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 I. Śliwka – radny z Rymanowa Zdroju 

o Wniosek o przycięcie wyrastających krzewów na chodnik w Rymanowie 

Zdroju ul. Parkowa od wyjścia ze szpitala „Eskulap” w kierunku mostu, 

o Wniosek o przycięcie gałęzi wyrastających na drogę gminną w Rymanowie 

Zdroju ul. Parkowa od „Czarnego Potoku” w kierunku szpitala „Eskulap”  

 

Ad. 5 Zamknięcie sesji 

 

W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad XL sesji nadzwyczajnej 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap podziękowała 

wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu. 

 

Na zakończenie radni poprosili o przekazanie informacji z terminem pogrzebu Pana Janusza 

Chudzińskiego. 

 

O godzinie 7:30 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady XL sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował :  

( G. Sołtysik ) 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

Krystyna Przybyła – Ostap 

 


