
     P r o t o k ó ł  Nr XLIV / 10 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 czerwca 2010 roku 

 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 Sesje XLIV otworzył o godzinie 9 05  i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Pelczar - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel - Radca Prawny. 

Maria Knap - Dyrektor SPG ZOZ Rymanów. 

Adam Dutka - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Jan Kilar - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan  15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o rozpatrzenie i 

uchwalenie projektów uchwał w sprawie :  

 

1/ zmieniająca Uchwałę Nr XIV / 116 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji / 

SEKAP / w Województwie Podkarpackim, 

 

2/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '', 

 

3/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o złożenie informacji przez Burmistrza Gminy o 

wyrządzonych  szkodach powodziowych i zamiarze ich likwidacji na terenie Gminy Rymanów 

wystąpił radny Stanisław Stapiński. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zaprosił do wzięcia udziału w sesji Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Sanatoryjno – Turystycznego ,, STOMIL '' Sp. z o.o w Rymanowie Zdroju aby 

przedstawił informację na temat planów zagospodarowania nieruchomości w Rymanowie Zdroju 

nabytych w dniu 28 listopada 2008 roku od Gminy Rymanów o którą zamierzał wnieść do porządku 

obrad. 
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Z uwagi na pilny wyjazd służbowy Pan Prezes zaproponował  odbycie spotkania przed obradami 

sesji . Podczas spotkania oświadczył i zapewnił , że wszelkie zobowiązania związane z zamiarem 

prowadzenia inwestycji nie uległy zmianie. 

Poinformował, że basen otwarty  w Rymanowie Zdroju  czynny będzie w nadchodzącym letnim 

sezonie . 

 

Więcej wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski według kolejności zgłoszenia zostały poddane pod głosowanie. 

 

1 wniosek –  zmieniająca Uchwałę Nr XIV / 116 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej 

Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP / w Województwie Podkarpackim – przyjęty 

przy 14 głosach za. 

 

2 wniosek – w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco 

'' - przyjęty przy 14 głosach za. 

 

3 wniosek – w sprawie zaciągnięcia zobowiązania – przyjęty przy 14 głosach za. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 9 jako podpunkty 5,6,7. 

 

Wniosek Stanisława Stapińskiego dotyczący złożenia przez Burmistrza Gminy informacji o 

skutkach powodzi na terenie Gminy Rymanów – przyjęty przy 14 głosach za. 

 

Zostanie rozpatrzony przed punktem 11 – Wnioski i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołów XLI sesji, XLII i XLIII sesji nadzwyczajnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XLI sesji Rady Miejskiej. 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji, XLII i XLIII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza w okresie od 

XLI sesji. 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej 

na terenie Gminy Rymanów. 

 

8. Informacja na temat prowadzonych inwestycji w Gminie Rymanów. 
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9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Województwem Podkarpackim 

zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegającą na budowie chodnika w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa strona lewa w m. Rymanów, 

 

 2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 

 3/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 

 4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica, 

 

 5/ zmieniająca Uchwałę Nr XIV /116/ 08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej 

Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP / w Województwie Podkarpackim, 

 

 6/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '', 

 

 7/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

 8/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 

 9/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku, 

 

 10/ określenia zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom 

podległym, 

 

 11/ określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolone Schronisko Młodzieżowe w 

Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, 

 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 

2802/19 stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Łazach, 

 

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

nieruchomości gruntowej, położonej we Wróbliku Królewskim, 

 

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

udziału ½ części w działce nr 602/2 położonej w Ładzinie, 

 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie części działki nr 3133 stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej 

na drodze polnej nr działki 134 na odcinku 300 m położonej we Wróbliku Szlacheckim dla firmy ,, 

KRUSZPOL '', 
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 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie, 

 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata , położonych w : Posadzie Górnej, Łazach Rymanowskich, 

Głębokiem, 

 

 19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rudawce Rymanowskiej. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

11. Informacja o skutkach powodzi na terenie Gminy Rymanów. 

 

12. Wnioski i zapytania. 

 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

14. Zamknięcie sesji. 

 

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

 

 ad. 3 . Przyjęcie protokołu XLI sesji odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

  Przyjęcie protokołu XLII sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 5 maja 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

  Przyjęcie protokołu XLIII sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 27 maja 2010 r. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 

 ad. 4 . Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie od XLI sesji. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XLI sesji 

przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji, XLII i XLIII sesji 

nadzwyczajnej wraz z informacją z działalności Burmistrza w okresie od XLI sesji. 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 
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 ad. 6.  I n t e r p e l a c j e   radnych. 

 

1. Radny Stanisław Stapiński – interpeluje w sprawie pilnej naprawy dwóch głębokich dziur w 

drodze ul. Szkolnej w rejonie starego sklepu.  Dziury te są zwłaszcza niewidoczne jak jedzie 

się z góry. Ostatnio wpadła w je dziewczyna jadąca rowem upadając na drogę, 

 

 interpeluje o dokonanie udrożnienia przepustu odprowadzającego wodę podczas opadu deszczu 

przy drodze wojewódzkiej Brzozów – Rymanów – Daliowa z drogą gminną w Milczy. 

Powoduje to  wylewanie wody, która podchodzi do 2 mieszkań i zalewa piwnice, 

 

 interpeluje o poprawienie stanu drogi tzw.,, wąwóz'' , którą rolnicy dojeżdżają do pól.  Część 

drogi została podmyta przez  obfite opady deszczu. Powstała na niej pochylnia , która utrudnia 

dojazd do pól. 

 

 ad. 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony 

przeciwpożarowej na terenie Gminy Rymanów. 

 

 Informację o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie Gminy Rymanów za 

okres 2009 roku i 5 miesięcy bieżącego roku przedstawił Nadkomisarz Adam Dutka – Komendant 

Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 

 W dyskusji radni wskazali na zwrócenie uwagi na : 

 potrzebę zwiększenia patroli policyjnych w Rymanowie Zdroju celem wyeliminowania 

przypadków zakłócających ciszę nocną zwłaszcza w rejonie sklepu Centrum, Przystanku PKS , 

PICOLO, 

 prawdopodobieństwo organizacji punktu przerzutu narkotyków w rejonie ul. Dworskiej i 

Osiedla w kierunku ul. Bartoszów w Rymanowie, 

 poczynienie starań o zwiększenie obsady etatowej Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 pojawiające się zbierające datki grupy ROMÓW, które gromadzą się pod kościołem w 

Rymanowie Zdroju. Dotyczy to również częstych nachodzeń przez nich gospodarstw 

domowych . Mieszkańcy czują się zagrożeni, 

  na park miejski w Rymanowie w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

 

 Po udzielonych wyjaśnieniach ze strony Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie 

Rada Miejska przedstawioną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przyjęła 

do wiadomości. 

 

 / Salę obrad opuścił radny Marian Różowicz / 

  

 Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie Pan Grzegorz Sołtysik przedstawił informację z 

działalności Straży Miejskiej 

 

 W dyskusji radni wskazali na potrzebę nasilenia działań w zakresie obcinki zwisających na 

drogi gałęzi drzew, które stwarzają  duże utrudnienia dla ich użytkowników.  Wskazano na potrzebę 

kontynuowania działań w zakresie poprawy gospodarki wodno – ściekowej , ustalania sprawców 

zaśmiecania koryt rzek i wywożących śmieci w rejon lasów i innych niezagospodarowanych miejsc 

na terenie Gminy Rymanów. 

 

 Informację Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie Rada Miejska przyjęła do 

wiadomości. 
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 Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej w Rymanowie Pan Jan Kilar przedstawił 

informację  w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rymanów. 

 

 W dyskusji pozytywnie oceniono działalność i zaangażowanie w różnego rodzaju 

działaniach druhów ochotników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów. 

Skierowano słowa podziękowania za ich udział w  akcji zapobiegania powodzi. 

 

 Informację Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej  Rada Miejska przyjęła do 

wiadomości. 

 

 ad. 8. Informacja na temat prowadzonych inwestycji w Gminie Rymanów. 

 

Informację przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów. Obecnie kontynuowana jest : 

 budowa kaplicy cmentarnej w Rymanowie, 

 przebudowa budynku sali gimnastycznej w Rymanowie, 

 zagospodarowanie terenów Czarnego Potoku w Rymanowie Zdroju, 

 budowa boiska Orlik w Rymanowie, 

 budowa kanalizacji w Bziance, 

 budowa nowych odcinków oświetlenie ulicznego, 

 budowa nowych odcinków dróg gminnych i innych prac na drogach  związanych z ich 

oznakowaniem. 

Na etapie przetargu jest rozpoczęcie nowego zadania budowa hali sportowej w Sieniawie. 

 

 Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 114o  . 

 

 ad. 9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Województwem Podkarpackim 

zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na budowie chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa strona lewa w m. 

Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały  zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : dotyczy budowy chodnika na odcinku ul. Kolejowej w km 20+ 031do 21+893 strona 

lewa . 

 

W zapytaniu radny Stapiński Stanisław wskazał na potrzebę budowy chodnika na dalszym odcinku 

tej drogi od Posady Dolnej w kierunku Ladzina i Wróblika Szlacheckiego. Jest to bardzo 

niebezpieczny odcinek na którym doszło już do potrącenia pieszych i wypadku śmiertelnego. 

Sołtys Ladzina Wacław Pelczarski – podzielił się informacją, że były prowadzone rozmowy z 

właścicielami nieruchomości położonych wzdłuż tej drogi o uzyskanie zgody na częściowe ich 

zajęcie z przeznaczeniem pod budowę chodnika. Mamy zebrane ich podpisy o wyrażeniu zgody. 

 

Burmistrz Gminy udzielając odpowiedzi zapewnił, że wspólnie z sołtysami i mieszkańcami będzie 

wnioskował do zarządcy drogi o budowę chodnika .Stąd apel do sołtysów : Ladzina, Wróblika 

Szlacheckiego, Milczy, Królika Polskiego aby podjęli rozmowy z właścicielami nieruchomości o 
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 wyrażeniu zgody na zajęcie terenu  i jego wykupu przez Gminę.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 443 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc rzeczowa polegać będzie na opracowanie dokumentacji technicznej na 

budowę w/ w  odcinka chodnika przy ul. Kolejowej. 

 

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 XLIV / 444 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej na 2010 rok w 

wysokości 30 % wartości zadania ustalonej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przez Województwo Podkarpackie. 

 

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 XLIV / 445 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Dębica w kwocie 3.000 zł 

zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z organizacją wypoczynku letniego dla 

dzieci z terenów dotkniętych powodzią w 2010 roku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
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Podjęto Uchwałę  Nr XLIV / 446 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ zmieniająca Uchwałę Nr XIV / 116 / 08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu 

Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP / w Województwie 

Podkarpackim. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 447 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco ''. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

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 XLIV / 448 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

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 XLIV / 449 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

Z projektem uchwały zapoznała skarbnik Gminy . 

 

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 XLIV / 450 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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9/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o 

przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i 

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku. 

 

Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

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 XLIV / 451 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom 

podległym. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

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 XLIV / 452 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole 

Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Dyskusji i i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 głos wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLIV / 453 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 2802/19 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki sąsiadującej z tą działką zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie 

mu zakupu działki . Sprzedaż  działki nr 2802/19 o pow. 0,1878 ha w drodze przetargu. 

 

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 XLIV / 454 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

nieruchomości gruntowej, położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 544 położonej we Wróbliku Królewskim zwrócił się z 

wnioskiem o bezpłatne przekazanie działki na rzecz Gminy Rymanów, która jest w sąsiedztwie 

kościoła i została zużytkowana od wielu lat pod parking. 

 

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 XLIV / 455 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

udziału ½ części w działce nr 602/ 2. położonej w Ladzinie. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciele drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych  nr dz. 602/2 

położonej w Ladzinie zwrócili się z wnioskiem o przejęcie ich udziałów w drodze w ½ części na 

rzecz Gminy Rymanów. Pozostali współwłaściciele w ½ części nie wyrażają zgody na przekazanie 

swoich udziałów w drodze. 

 

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 XLIV / 456 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie części działki nr 3133 stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Przedszkole Świętego Józefa zwróciło się z prośbą o umożliwienie im 

zagospodarowania około 300 m2 z działki nr 3133 położonej w Rymanowie przylegającej 

bezpośrednio do przedszkola celem powiększenia placu zabaw dla dzieci. 

 

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 XLIV / 457 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na 

drodze polnej nr działki 134 na odcinku 300 m położonej we Wróbliku Szlacheckim dla firmy 

,, KRUSZPOL ''. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Firma ,, Kruszpol '' zwróciła się z prośbą o ustanowienie odpłatnej służebności 

drogowej na odcinku 300 m w celu wewnętrznego przejazdu samochodów ze złóż. Zobowiązała się 

również do utwardzenia w/w drogi. 

 

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 XLIV / 458 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na działkę nr 1468/5 o pow. 6 m 2 położonej w Rymanowie  z przeznaczeniem pod działalność 

handlową. 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 XLIV / 459 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Posadzie Górnej, Łazach Rymanowskich, 

Głębokiem. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy działek o numerach wymienionych w uchwale zwrócili 

się z prośbą o przedłużenie umów dzierżaw z przeznaczeniem pod uprawy rolne.  

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 last. 

 

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 XLIV / 460 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rudawce Rymanowskiej. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 1660/81 o pow. 0,0822 ha położonej w Rudawce Rymanowskiej 

na której zlokalizowany jest prywatny domek letniskowy. Propozycja zawarcia 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 XLIV / 461 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Zakład Gospodarki Komunalnej wykona naprawę dwóch głębokich dziur w drodze na ulicy 

Szkolnej w Milczy. 

> służby gminne dokonają rozpoznania na miejscu przyczynę zalewania dwóch domostw w Milczy. 

> wysłane przez mnie 2 osoby przejechały samochodami osobowymi drogą tzw. ,, wąwóz'' i 

stwierdziły, że jej stan jest w miarę przejezdny. Dokonano ponadto sprawdzenia stanu prawnego tej 

drogi. Okazało się , że jest to droga powiatowa. Dlatego zgłoszoną interpelację przez radnego 

Stapińskiego przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie. 

 

 

  ad. 11 . Informacja o skutkach powodzi na terenie Gminy Rymanów. 

 

Burmistrz Gminy przedstawił informację . Podczas ulewnych opadów deszczu zostało zalanych 9 

rodzin, którym zostały  wypłacone zasiłki.  Powołana Komisja dokonała szacunku powstałych 

szkód  na terenie Gminy, które zostały oszacowane na 953.000 złotych. Wykaz powstałych szkód 

został dostarczony do Wojewody Podkarpackiego. 

Radny Henryk Smolik poruszył temat powstałych szkód w wyregulowanych odcinkach koryta  

rzeki Tabor na odcinku Posada Górna – Rymanów Zdrój i wskazał na potrzebę podjęcia bardziej 

zdecydowanych działań uświadamiających , a może i karalnych w stosunku do tych mieszkańców, 

którzy wyrzucają obcięte gałęzie drzew do rzeki czy wykoszonej trawy na jej brzegi . Da się to 

teraz zauważyć na granicy administracyjnej Rymanowa  Zdroju  – Posady Górnej. 
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 ad. 12. Wnioski i zapytania. 

 

 

1. Radny Andrzej Wiernusz - 

 

1/ zwrócił się z zapytaniem, czy do Urzędu Gminy wpłynęła odpowiedź skierowana do właściciela 

sieci sklepów Biedronka w temacie  nieuzasadnionych wezwań jednostki OSP do 

wypompowywania wody z piwnicy ich budynku w Rymanowie. Podczas ostatniego wezwania po 

ułożonym rękawie zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody do piwnicy na drugi dzień 

kierowca dowożący towar najechał na niego powodując jego zniszczenie. Koszt zakupu rękawa to 

około 800 złotych, 

2/ zwrócił się o spowodowanie obcinki zwisających gałęzi do posesji p. Szepieńca, które utrudniają 

przejazd, 

3/ zwrócił się z apelem do radnych, sołtysów o zorganizowanie pomocy dla rolników 

poszkodowanych podczas powodzi zwłaszcza w pozyskaniu dla nich siana, słomy, zboża. Transport 

nagromadzonych materiałów zostanie zapewniony. 

 

2. Radny Kazimierz Kielar wnioskuje o : 

 

1/ wystąpienie do Zarządu GS,,SCh'' w Rymanowie o wykonanie odprowadzenia wody z rynien 

budynku sklepu w Klimkówce koło domu ludowego do pobliskiego rowu i o zabezpieczenie 

powstałej na ich placu dziury do której zostały włożone niebezpiecznie wystające pręty metalowe , 

2/ koło sklepu ,, Jabłuszko '' w górnej części Klimkówki  podczas silnych opadów deszczu 

następuje wylewanie wody ze studzienek kanalizacyjnych, 

3/ wnioskuje o spowodowanie ograniczenia szybkości na drogach – ul. Osiedlowej w kierunku na 

Pustki i ul. Zdrojowej / bocznej / w rejonie Kółka Rolniczego w kierunku wjazdu na drogę krajową, 

4/ zwrócił się z prośba o skierowanie do prac koparki na okres 3 – 4 dni do Klimkówki. 

 

3. Radny Andrzej Biel – zwrócił się z zapytaniem o dalsze kontynuowanie rozpoczętych prac 

związanych z odwierceniem studni głębinowych na ul. Kalwaria w Rymanowie, 

- wnioskuje aby na nowej elewacji budynku Remizy OSP w Rymanowie została 

zamontowana zdjęta tablica z nazwiskami strażaków . 

 

4. Radna Krystyna – Przybyła – Ostap wnioskuje o wykonanie naprawy wyrwy w drodze 

rozkopanej po kanalizacji koło p. Rymarowicza oraz o wykonanie podjazdu do remizy OSP 

w Bziance. 

 

5. Radny Tomasz Rajnik wnioskuje o : 

 

1/ wymianę kręgów obecnego przepustu drogowego przy posesji p. Hajduka na kręgi o większej 

średnicy, 

2/ zapytuje , czy na mostkach dojazdowych od drogi wojewódzkiej wzdłuż ul. 3 Maja w Posadzie 

Górnej zostanie położona nawierzchnia bitumiczna, 

3/ wnioskuje o wykonanie i zamontowanie 2 tablic z oznaczeniem numerów posesji na ul. 

Nadbrzeżnej, 

4/ zapytuje, czy na terenie gminy jest ktoś powołany do zwalczania rosnących niebezpiecznych 

roslin tzw.,, barszcz sosnowskiego ''. 
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6. Radny Stanisław Stapiński wnioskuje o : 

 

1/ wykonanie naprawy uszkodzonej – poluzowanej od  strony zachodniej barierki w Domu 

Ludowym w Milczy, 

2/ zapytuje o remont ul. Szkolnej i Słonecznej oraz o udrożnienie rowu melioracyjnego tzw.,, 

pasternik '', który łączy się z drogą tzw.,,wąwóz ''  nazwaną dzisiaj drogą powiatową. 

 

7. Pan Janusz Ligenza – wnioskuje o : 

 

1/ wykoszenie terenów , które zakupiło od Gminy Sanatorium Stomil, 

2/ podniesienie krawężników przy posesji p. Berdel w Rymanowie Zdroju aby nie zalewała ich 

spływająca woda, 

3/ wykonanie remontu chodnika na odcinku budynku Biały Orzeł do Stomilu, 

4/ przebudowanie części chodnika na Słonecznym Stoku koło p. Lecha polegającego na wykonaniu 

na nim parę stopni schodowych. 

 

8. Pani Krystyna Przybyła wnioskuje o wykonanie remontu drogi Nr 94 do p. Wójcika w 

kierunku Haczowa. 

 

9. Pan Czesław Szajna wnioskuje o : 

 

1/ w imieniu mieszkańców ul. Krzywej i Gospodarskiej o wykonanie sieci wodociągowej, 

2/ wykonanie karmnika dla dokarmiania gołębi w rymanowskim rynku , 

3/ dokonanie obcinki wystających gałęzi drzew na chodniki, 

4/ zabezpieczenie wyrwy na rzece Tabor / przy mojej posesji/ na odcinku 15 mb na którym zostały 

podmyte kamienie, 

5/ ustawienie przystanku PKS w Bartoszowie, 

6/ zabezpieczenie wyrwy przy drodze wojewódzkiej przy ul. Kolejowej koło p. Ziembickiego, 

7/ zwiększenie miejsc parkingowych przy GOK wykorzystując na ten cel plac pomiędzy 

budynkiem kina , a budynkiem GOK. 

 

10. Pan Wacław Pelczarski – wnioskuje o wykonanie obcinki gałęzi drzew., krzaków przy 

dworze w Ladzinie oraz o wykonanie oczyszczenia zamulonego przepustu przy drodze 

wojewódzkiej koło p. Tadeusz Krzyżanowski. 

 

11. Pan Jan Dudzik – wnioskuje o poprawienie stanu drogi gminnej w Bałuciance koło p. Łosia 

w górę na której nastąpiło obsunięcie kręgów. 

 

12. Pan Wiesław Poznar – wnioskuje o oczyszczenie zamulonego rowu przy drodze 

wojewódzkiej na odcinku od przystanku PKS w Króliku Polskim w kierunku Rymanowa 

Zdroju. 

 

13. Radny Maciej Kandefer  wystąpił z propozycją aby wszyscy wnioskodawcy zamierzający 

zgłaszać wnioski – zapytania przedstawiali je na piśmie w trakcie przerwy w obradach sesji 

Burmistrzowi Gminy . Taki sposób pozwoli na rozeznanie danego problemu wśród 

obecnych na sesji kierowników Referatów, jednostek organizacyjnych Gminy. 
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 ad. 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

>  do tej pory nie wpłynęła odpowiedź na przesłane pismo i na zastrzeżenia w nim zawarte ze 

strony właściciela sieci sklepów Biedronka. Podjęte zostaną działania o obcinkę zwisających gałęzi 

drzew przez właścicieli posesji. Podejmujemy się również koordynacji akcji organizowanej pomocy 

dla poszkodowanych rolników w pozyskiwaniu potrzebnych pasz dla ich gospodarstw. 

 

> zwrócę się do Zarządu GS,,SCh'' o zrobienie porządku na placu sklepu w Klimkówce. Podczas 

obfitych opadów deszczu ma miejsce wylewanie się wody ze studzienek kanalizacyjnych. Podczas 

ostatnich opadów zostało spalonych 6 silników w przepompowniach ścieków. Straż Miejska 

częściej wizytować będzie wskazane odcinki dróg. Radnego , sołtysa wsi Klimkówka proszę o 

opracowanie wykazu robót do których potrzebna będzie koparka. 

 

> dokonujemy wykupu działek na których będą wiercone studnie głębinowe. W III kwartale 

bieżącego roku wiercenia studni będą prowadzone. Udzielę odpowiedzi odnośnie zdjętej tablicy z 

budynku Remizy OSP w Rymanowie. 

 

> na wskazany odcinek drogi w Bziance pojedzie pracownik i po określeniu zakresu potrzebnych 

do wykonania na niej prac podejmiemy działania naprawcze. Rozważymy również wykonanie 

podjazdu do remizy OSP w Bziance. 

 

> w najbliższym okresie planowana jest modernizacja ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej. Nie 

planowane jest wykonanie nawierzchni bitumicznej na mostkach przy ul. 3 Maja. Sołtysa Posady 

Górnej proszę o spotkanie z inspektorem Szaranem w sprawie wykonania tabliczek z oznaczeniem 

numerów posesji na ul. Nadbrzeżnej .Rosnące rośliny tzw. ,, barszcz sosnowskiego'' najlepiej 

wyciąć kosą przed ich dojrzewaniem. 

 

> myślę i uważam , że społeczeństwo Milczy we własnym zakresie dokona naprawy barierki w 

Domu Ludowym . W projektach RPO u Marszałka Województwa droga ul. Szkolna  jest wykazana 

jako pierwsza na liście rezerwowej i myślę , że będzie realizowana jej budowa.  Natomiast remont 

ul. Słonecznej bez względu na to, czy otrzymamy na nią dofinansowanie będzie wykonywany. Do 

rozważenia pozostaje sprawa udrożnienia rowu melioracyjnego gdyż przechodzi on przez  działki 

prywatne. 

 

> o wykoszenie trawy z terenów zakupionych od gminy wystąpimy do Prezesa Zarządu Stomil. 

Przyczyną spływającej wody na wskazaną posesję jest niedrożność kanalizacji burzowej na drodze 

wojewódzkiej. Problem ten jak i remont wskazanego odcinka chodnika skierujemy do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich.  Nie posiadam wiedzy na temat przebudowy chodnika na Słonecznym Stoku. 

Wymagać to będzie rozpoznania w terenie celem wypracowania stanowiska – opinii , co do 

wykonania tam kilka stopni schodkowych. 

 

> w niedługim okresie wrócimy do sprawy wykonania remontu drogi do p. Wójcika w Bziance. 

 

> zlecone zostało opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową ul. Gospodarskiej, Krzywej i 

Mitkowskiego. Rozeznamy potrzebę wykonania karmnika dla gołębi. Podjęte zostaną konkretne 

ustalenia i działania w zakresie zwisających gałęzi na drogi i chodniki ze Strażą Miejską. Powstałe 

wyrwy w rzece Tabor były wizytowane przez odpowiednie służby. Przystanek autobusowy w 
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Bartoszowie został zabrany gdyż właściciel działki na której był usytuowany wystąpił o jego 

usunięcie. Na wskazanym placu na poszerzenie miejsc garażowych przy GOK jest postawiony 

garaż blaszak dla potrzeb Policji. Będzie rozmowa z komendantem, czy jest on im nadal potrzebny. 

 

> Straż Miejska dokona na miejscu wizji wskazanego  miejsca i przeprowadzi rozmowę z 

właścicielem dworku w Ladzinie o dokonanie obcinki gałęzi drzew. Odmulenie przepustu 

przekażemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  

 

> po sprawdzeniu stanu drogi w Bałuciance postaramy się naprawić powstałe na niej zagrożenie. 

 

> sprawę oczyszczenia zamulonego rowu na odcinku Królik Polski w kierunku Rymanowa Zdroju 

skieruję do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 ad. 14 . Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XLIV sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej  

poinformował, że porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 14-tej 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /        Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


