
         P r o t o k ó ł  Nr XVI / 11 

 

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

               28 października 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka  

     Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

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

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego 

Jan  Pelczar   - radny Rady Powiatu Krośnieńskiego 

Stanisław Krukar   - członek Podkarpackiej Izby Rolniczej 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy 

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 miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju 

Mieszkaniec Gminy Rymanów 

 

 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 15 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego  porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej  : 

 

3. Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

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

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów  w roku 

2010 / 2011. 

8. Wybory ławników do sądów powszechnych. 



 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów o 

oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i inne osoby zobowiązane do 

składania takich oświadczeń. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie :  

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 2/ udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, 

 3/ regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na  

     terenie Gminy Rymanów, 

 4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany  

     nieruchomości położonych w Bałuciance, 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

     Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Bałuciance, 

 6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 

 7/ nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Stowarzyszeniem Łemków na 

     Ukrainie  Oddział w Truskawcu, a Gminą Rymanów, 

 8/ zaliczenia dróg na terenie Gminy  Rymanów do kategorii dróg gminnych, 

 9/ nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Wróblik Królewski w Gminie Rymanów 

 10/ uchwalenia zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

       Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 11/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

       ,, Rymanów Zdrój '', 

 12/ zmieniająca uchwałę  w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

                 nieruchomości, 

 13/ poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

                 określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za 

                 inkaso, 

 14/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, 

 15/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 

       2012 rok, 

 16/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku 

       rolnego w 2012 roku, 

 17/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru  

       w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od  

                 posiadania psów i innych opłat lokalnych, 

 18/ o zmianie uchwały Nr XXXII / 312 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia  

       27 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

       na terenie Gminy Rymanów, 

 19/ o zmianie uchwały Nr XXXIV / 351 / 09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 

       24 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

                 przez właścicieli  nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych 

       i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie sesji. 

 



W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XVI sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu XV sesji głosowało 15 radnych. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 . Informację z wykonania uchwał podjętych na XV sesji w Rymanowie, wydanych 

zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 26 września 2011 roku do 26 października 2011 

roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy 

sesjami za okres od 1 do 28 października 2011 roku. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusji i zapytań nad złożonymi informacjami nie było. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Wacław Pelczarski – zgłosił interpelację w sprawie podjęcia działań 

sprawdzających stan prawny zablokowanej gminnej drogi dojazdowej do pól w 

Ladzinie przez wykonawcę budowy elektrowni wiatrowych . 

 

2. Radny Bronisław Bruk ponowił interpelację o usunięcie przez Telekomunikację S.A 

wiszących połamanych gałęzi drzew na przechodzącym przez las światłowodzie w 

kierunku do Puław i Wisłoczka , które mogą spowodować jego uszkodzenie. 

 

3. Radny Kazimierz Kielar interpeluje o podjęcie działań w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych o usunięcie przy drodze Nr 28 w Klimkówce suchych drzew i gałęzi , 

które zagrażają bezpieczeństwu jej użytkowników. 

- nawiązał do odbytej wizji lokalnej odcinka drogi krajowej w Klimkówce i sporządzonej 

notatki w której zostały zawarte działania dotyczące wyznaczenia przejścia dla pieszych i 

wykonania oświetlenia ulicznego tego niebezpiecznego odcinka. Prosi  Burmistrza Gminy o 

podjęcie działań przypominających i ponaglających ich realizację . 

 

Korzystając z obecności na sesji Rady Miejskiej radnego Rady Powiatu, a zarazem 

etatowego członka Zarządu Powiatu Pana Jana Pelczara -Przewodniczący Rady Miejskiej w 

tym punkcie obrad zaproponował aby radni swoje wnioski - zapytania dotyczące dróg 

powiatowych mogli przedstawić uczestniczącemu w obradach sesji członkowi Zarządu 

Powiatu Krośnieńskiego i uzyskać na nie odpowiedzi. 

 

 

Radny Andrzej Pitrus – wniósł o dokonanie przez służby powiatowe przeglądu stanu 

drewnianego mostu w Bałuciance. W ostatnim czasie dokonano na nim częściowej 



wymiany brakujących desek . Jednak dalej  zagraża on bezpieczeństwu z uwagi na 

wystające gwoździe z ułożonych na nim desek. 

 

Radny Stanisław Adam -  wskazał na potrzebę wykonania odmulenia – udrożnienia rowów 

przy drodze powiatowej w Milczy o które już kilkakrotnie wnioskował do Burmistrza 

Gminy na sesjach Rady .  

W wystąpieniu swym nawiązał do otrzymanej ostatniej odpowiedzi na jego wniosek  od 

Starosty Krośnieńskiego. 

 

Radny Mieczysław Tomków zwrócił się z prośbą do dyrektora Pelczara o podanie numeru 

telefonu do pracownika z którym mógłby rozmawiać o wykonanie zgłaszanych kilkakrotnie  

wniosków dotyczących oznakowania drogi powiatowej , wycinki zakrzaczeń itp. w 

miejscowości Sieniawa. 

 Na wnioski radnych odpowiedzi udzielił Jan Pelczar – etatowy członek Zarządu 

Powiatu Krośnieńskiego. 

 

> odpowiadając radnemu Andrzejowi Pitrusowi powiedział, że została wykonana częściowa 

wymiana desek na moście w Bałuciance . Będziemy na bieżąco w razie potrzeb 

sukcesywnie je wymieniać. 

 

> odpowiadając radnemu Stanisławowi Adam powiedział, że są pilniejsze  do wykonania 

roboty  na drogach powiatowych . W pierwszej kolejności wykonywane są remonty 

oberwanych przepustów na drodze do Wisłoczka. Odmulenia rowów wykonamy ale nie 

mogę powiedzieć w jakim okresie czasu. Radnemu proponuję wzięcie środka na 

uspokojenie nerwów albo wzięcie łopaty do ręki i dokonanie jego odmulenia. 

 

> odpowiadając radnemu Mieczysławowi Tomków podaję nr telefonu  134375713 do 

sekretarki , która połączy rozmowę do kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Pana Marka 

Pepery. 

 

Ad. 7. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok szkolny 

2010 / 2011 w tym o wynikach sprawdzianu , egzaminu gimnazjalnego oraz matur 

przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Rymanów była organem prowadzącym dla 7 

zespołów szkół i 2 szkół podstawowych. 

Na terenie Gminy funkcjonowały również placówki oświatowe dotowane przez Gminę : 

Przedszkole Św. Józefa  prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP oraz 

Niepubliczna / o uprawnieniach publicznych / Szkoła Podstawowa i Punkt Przedszkolny w 

Rymanowie Zdroju – Desznie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Rymanowa Zdroju. Do 31 sierpnia 2011 roku funkcjonowały również Punkty Przedszkolne 

w Milczy i Klimkówce prowadzone przez Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM 

w Brzozowie. 

 

Naukę w roku szkolnym 2010 / 2011 rozpoczęło 1733 uczniów, w tym w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 1532, w Szkole Podstawowej Niepublicznej 4 oraz w Liceum 

Ogólnokształcącym 197. W klasach ,, O '' natomiast naukę rozpoczęło 228 uczniów, w tym 



Szkole Podstawowej Niepublicznej 7. Ogółem w klasach ,,O'' szkołach podstawowych, 

gimnazjach i Liceum Ogólnokształcącym naukę rozpoczęło 1961 uczniów i była to liczba 0 

22 większa niż w roku szkolnym 2009/2010. Wpłynął na to wzrost liczby dzieci 

korzystających z wychowania przedszkolnego / 5 – latki w kl. ,,O''/ oraz zwiększenie liczby 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego. 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010 / 2011 wynosiła 114, w tym 2 w Szkole 

Niepublicznej w Rymanowie Zdroju i liczba ta była o 1 oddział większa w stosunku do 

poprzedniego roku. 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów zatrudnionych było 246 nauczycieli na 

207,81 etatach, w tym stażystów – 9, kontraktowych – 39, mianowanych – 53, 

dyplomowanych – 145. 

W szkołach oraz Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół zatrudnionych było 82 

pracowników obsługi na 75,58 etatach. 

Dowożono do szkól 217 uczniów, w tym do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Rymanowie 13 uczniów niepełnosprawnych. 

W roku szkolnym 2010 / 2011sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w pełni 

zabezpieczała potrzeby mieszkańców Gminy Rymanów. 

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 

2010/2011 wykazuje, że najlepsze wyniki ,tj. wyższe od średnich wyników w powiecie , 

województwie i OKE uzyskały szkoły podstawowe w : Posadzie Górnej, Sieniawie, Króliku 

Polskim, Rymanowie i Klimkówce. 

8 stanin, najwyższy w gminie uzyskały szkoły podstawowe w : Posadzie Górnej i 

Sieniawie. 

Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego wynika, że najlepsze wyniki tj. zdecydowanie 

wyższe od średnich wyników w powiecie i województwie uzyskały gimnazja w : Posadzie 

Górnej, Rymanowie i Klimkówce. 

Gimnazja w Posadzie Górnej i Rymanowie uzyskały z części humanistycznej i 

matematyczno – przyrodniczej 8 stanin w 9 stopniowej skali i znalazły się wśród 10% 

najlepszych szkół w kraju. Gimnazjum w Posadzie Górnej 8 stanin z obu części egzaminu 

uzyskało 3 mrok z rzędu. 

W roku szkolnym 2010 / 2011 maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie 

uzyskali doskonałe wyniki egzaminów maturalnych. Średnie wyniki tegorocznych 

egzaminów maturalnych z większości przedmiotów są zdecydowanie lepsze niż średnie w 

powiecie i w województwie; podobnie jest ze współczynnikiem zdawalności. 

W lipcu br. 78 najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez samorząd gminny zostało 

uhonorowanych przez Kapitułę Konkursu i Burmistrza Gminy nagrodami. 

Sukcesy uczniów są owocem ich zdolności i pracy, a także dużego wkładu pracy 

nauczycieli oraz rodziców. 

 

Dyskusji i zapytań nad przedstawioną informacja Burmistrza Gminy nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie informację o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach 

egzaminów w roku 2010 / 2011 przyjęła do wiadomości. 

 

 

Ad. 8. Wybory ławników do sądów powszechnych. 

 

 Pan Maciej Kandefer – przewodniczący zespołu opiniującego kandydatów na 



ławników sądów powszechnych powołanego przez Rade Miejską w Rymanowie odczytał 

protokół z  posiedzenia zespołu. 

Protokół stanowi załącznik do protokołu sesji. 

 

 W wymaganym terminie do 30 czerwca 2011 roku wymagane dokumenty złożyło 2 

kandydatów na ławników z terenu Gminy Rymanów. 

Pan Marek Krzysztyński – wyraził zgodę na kandydowanie na ławnika Sądu Rejonowego w 

Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Pani Irena Kamińska wyraziła zgodę na kandydowanie na ławnika Sądu Rejonowego w 

Krośnie. 

Pozytywne opinie o kandydatach na ławników wyraził Podkarpacki Komendant 

Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

 Opiniując te kandydatury zespół stwierdził, że zgłoszeni kandydaci spełnili wszystkie 

kryteria wymagane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i nie widzi przeszkód 

żeby ich nazwiska zostały umieszczone na kartach do głosowania. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Celem przeprowadzenia głosowania tajnego Rada Miejska powołała 3 osobową Komisję 

Skrutacyjną w składzie : 

1. Michał Chentosz - Przewodniczący Komisji 

2. Adam Stanisław - członek 

3. Andrzej Pitrus - członek 

 

Protokoły z wyboru ławników – załączniki do uchwały . 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił Uchwałę Nr XVI / 157 / 11 Rady Miejskiej w 

Rymanowie w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015.  

Ławnikami zostali wybrani : 

1/ Pani Irena Kamińska -  Sąd Rejonowy w Krośnie, 

2/ Pan Marek Krzysztyński – Sąd Rejonowy w Krośnie - Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

        Społecznych. 

 

Uchwała Nr XVI / 157 / 11  -  stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił informację z dokonanej 

analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za 2010 rok. 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

Sekretarz Gminy Marek Penar z upoważnienia Burmistrza Gminy przedstawił informację z 

dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych Burmistrzowi Gminy 

Rymanów. 

Informacja – załącznik do protokołu. 
Przed omawianiem projektów uchwał Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie  uzyskały 

pozytywne opinie Komisji Rady Miejskiej podczas odbywanych posiedzeń . 

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 



 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XVI / 158 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Przerwa w obradach sesji do godziny 10 5o  . 

 

2/ udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2012 

rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : uchwalenie przedmiotowej dotacji skutkować będzie zaplanowaniem w 

budżecie gminy na 2012 rok kwoty w wysokości 100.000 zł w formie dotacji do sprzedanej 

wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 159 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do 

poprawy jakości środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które 

zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub 

wody zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Radny Bronisław Bruk skierował zapytanie , czy 2 gospodarstwa mogą budować wspólną  

oczyszczalnię. 

Tak pod warunkiem , że  będzie to 5 m3/dobę ścieków- to odpowiedź Burmistrza Gminy. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XVI / 160 / 11. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Bałuciance. 



 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek mieszkańców wsi Bałucianka dokonany został pomiar drogi 

gminnej wraz z podziałem działek zajętych pod drogę. Za zgodą właścicieli dokonuje się 

zamiany działek i darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek zaużytkowanych jako 

droga. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych .  

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 161 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Bałuciance. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy  . 

 

Uzasadnienie : jest to konsekwencja przyjętej wcześniej Uchwały. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 162 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  na wniosek Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A Minister Zdrowia wydał 

decyzję o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w Uzdrowisku w kierunku 

leczniczym choroby reumatologiczne. Stąd potrzeba dokonania zmiany w Statucie 

Uzdrowiska. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 163 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Stowarzyszeniem Łemków na 

Ukrainie Oddział w Truskawcu a Gminą Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 



Uzasadnienie : wielu byłych mieszkańców Gminy Rymanów i ich potomków zamieszkuje 

w Truskawcu i w jego regionie, dlatego współpraca ta ma na celu między innymi 

zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólnej historii. Ponadto zarówno 

Truskawiec jak i Rymanów Zdrój są miejscowościami uzdrowiskowymi, co dodatkowo 

rozszerza możliwości współpracy z zakresu lecznictwa sanatoryjnego, turystyki i 

wypoczynku. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XVI / 164 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ zaliczenia dróg na terenie Gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że  w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 165 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Wróblik Królewski w Gminie Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  z wnioskiem o nadanie nazw urzędowych ulic wystąpili mieszkańcy wsi 

Wróblika Królewskiego. Drogi przebiegają po działkach stanowiących własność Gminy 

Rymanów i Powiatu Krośnieńskiego. Nadanie określonych uchwałą nazw uzyskały aprobatę 

mieszkańców Wróblika Królewskiego, wyrażona podczas zebrania wiejskiego w dniu 

13.03.2011 roku. 

W miejscowości Wróblik Królewski nadaje się nazwy następującym ulicom : 

 ulica Źródlana , ulica Księdza Jakubińskiego, ulica Jana Pawła II, ulica Majowa, 

ulica Świerkowa, ulica Krośnieńska. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 166 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ uchwalenia zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 



Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana studium dotyczy terenu o powierzchni około 1,91 ha położonego w 

miejscowości Rymanów Zdrój w obrębie Deszno, który obecnie jest niezagospodarowany i 

stanowi głównie użytki rolne. Obszar zmiany w obowiązującym studium w kierunkach 

zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako teren rolniczy. Zmiana w studium w 

opisanym powyżej fragmencie, podyktowana jest zainteresowaniem potencjalnych 

inwestorów, właścicieli tego terenu , budową budynków mieszkaniowych jednorodzinnych 

oraz rekreacji indywidualnej i pensjonatów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 167 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ 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 rolnego o powierzchni 

około 1,91 ha na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 168 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 

     

 

Uzasadnienie :  w poprzedniej uchwale był zapis ,, Wykonanie uchwały powierza się 

Zarządowi Gminy'' , a obecnie dostosowując ją do nowych przepisów prawnych  zapis 

otrzymuje brzmienie : ,, Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów''. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 169 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkas. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jako inkasentów  w projekcie uchwały z imienia i nazwiska zostały 

wyznaczone osoby do pobierania tych podatków w miejscowościach Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 170 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 171 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 

2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał  Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 głos wstrzymujący. 

      

 

16/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku 

rolnego w 2012 roku. 

 

 Z treścią  projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 



 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVI / 173 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w 

drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania 

psów i innych opłat lokalnych. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XVI / 174 / 11 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ o zmianie Uchwały Nr XXXII / 312 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 

grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Rymanów. 

 

 1 lipca 2011 roku znowelizowana została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z jej postanowieniami gminy 

będą zobowiązane do wprowadzenia stosownych zmian w swoich systemach odbioru 

odpadów komunalnych w okresie 18 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, czyli do lipca 

2013 roku. Ustawa została opracowana w taki sposób , aby spełnić wymogi narzucone przez 

Unię Europejską.  

Gmina została zobowiązana do selektywnego zbierania co najmniej następujących odpadów 

: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, odpady zielone / biodegradowalne/. 

W Gminie Rymanów zostanie wprowadzony nowy system zbiórki odpadów komunalnych 

poprzez worki oznakowane, które będą odbierane zgodnie z harmonogramem. 

Worki na odpady będą miały następujące kolory : 

 kolor zielony – przeznaczone do gromadzenia odpadów wstępnie posegregowanych  

- szkła. 

 kolor żółty -  tworzywa sztuczne, 

 kolor niebieski – drobny metal i papier, 

 kolor czarny – niesegregowane zmieszane odpady komunalne, 

 kolor brązowy -  liście , trawa , odpady kuchenne. 

     

 

Worki na odpady zmieszane będą płatne, natomiast na odpady zbierane selektywnie/ szkło, 

tworzywa sztuczne, papier, metal / będą rozdawane bezpłatnie. 

Taki system odbioru odpadów praktykowany będzie w Gminie Rymanów od stycznia 2012 

roku. W roku 2012 odbiorcą śmieci w naszej Gminie będzie , tak jak dotychczas Zakład 

Gospodarki Komunalnej, natomiast w roku 2013 odbiorem nieczystości stałych zajmie się 

firma wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanego przez Gminę Rymanów. 



 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę nr XVI / 175 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ o zmianie uchwały Nr XXXIV / 351 / 09 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 

listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XVI / 176 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 11.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> sprawdzimy stan prawny zablokowanej drogi gminnej dojazdowej do pól w Ladzinie 

przez budujących turbiny wiatrowe do odpowiedź dla radnego Wacława Pelczarskiego, 

 

> treść ponownej interpelacji radnego Bronisława Bruka skieruję do Telekomunikacji S.A z 

prośbą o jej realizację, 

 

> treść interpelacji radnego Kazimierza Kielara  skieruję do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad  z prośba o jej rozpatrzenie i realizację.. 

 

 ad. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec poinformował, że w dniu 17 listopada 

2011roku planowane jest spotkanie w sprawie wyjaśnienia uciążliwości związanej z 

zapachami wydobywającymi się z  Zakładu ,, Utires '' Sp. z o.o we Wróbliku Szlacheckim o 

co interweniowali mieszkańcy u odpowiedzialnych służb i właściciela zakładu. 

 

Poinformował,że Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych rozpatrzyła 

przedłożony wniosek Rady Miejskiej w Rymanowie i zaopiniowała pozytywnie zmianę 

rodzaju miejscowości Zmysłówka, przysiółek wsi Ladzin na Zmysłówka, wieś. 

 

Przedmiotowa zmiana znajdzie się w projekcie Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

/ Pismo Znak : DAP-GKISAP-712-2-6/2011/SK z dnia 13 października 2011 roku. 

 

1. Radny Bronisław Bruk – w nawiązaniu do złożonej informacji z działalności 

Burmistrza Gminy pomiędzy sesjami  a dotyczącej spotkania dotyczącego 

projektowania mostu w Pastwiskach , które zorganizował Starosta Sanocki zwrócił 



się z prośbą do Burmistrza Gminy aby na bieżąco informował o dalszych decyzjach 

jakie będą podejmowane w tej bardzo ważnej sprawie dla mieszkańców Wisłoczka i 

Puław. 

 

2. Radny Mieczysław Tomków zgłosił wnioski i zapytanie : 

- o zaplanowanie środków w budżecie gminy na regulację geodezyjną dróg gminnych w 

miejscowości Sieniawa, 

- o zaplanowanie wspólnego spotkania mieszkańców z projektantką opracowującą projekt 

odwodnienia budowanej hali sportowej w Sieniawie, 

- o uzyskanie informacji w temacie internetu socjalnego Gminy Rymanów – kto może  z 

niego korzystać , jakie będą ponoszone opłaty itp. 

 

3. Radny Henryk Smolik skierował zapytanie czy wpłynęła  do Urzędu Gminy opinia 

dotycząca budowy przejść dla pieszych w Rymanowie Zdroju  w rejonie sanatorium 

Teresa i kościoła, 

- wnioskuje o wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zabezpieczenie 

środków na zakup szczepionek dla rosnących drzew kasztanowców w Rymanowie Zdroju w 

ciągu drogi wojewódzkiej. 

 

4. Radny Stanisław Adam – wystąpił z wnioskiem o zaapelowanie do Starostwa 

Powiatowego w Sanoku o zagwarantowanie środków finansowych na remont drogi  

Milcza – Besko, 

- w nawiązaniu do udzielonej na sesji odpowiedzi przez etatowego członka Zarządu 

Powiatu zwrócił się z prośbą do obecnej na sesji radnej Pani Grażyny Skolarczyk o 

monitowanie na sesji Rady Powiatu potrzeby odmulenia rowów przy ul. Leśnej w Milczy. 

 

 ad. 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Mieczysławowi Tomków odpowiedział, że informacje na temat korzystania z 

Internetu socjalnego można uzyskać na stronie : internet.rymanow.pl i w pokoju 15 Urzędu 

Gminy u pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s Obsługi Informatycznej. 

 po Wszystkich Świętych zorganizowane zostanie spotkanie zainteresowanych 

mieszkańców z projektantką opracowującą projekt odwodnienia hali sportowej , 

 będziemy w miarę posiadanych środków prowadzić regulację geodezyjną dróg 

gminnych na terenie całej Gminy. 

 

 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi odpowiedział, że brak jest opinii dotyczącej budowy 

nowych przejść dla pieszych w Rymanowie Zdroju , a o zabezpieczenie środków na zakup 

szczepionek dla kasztanowców Referat Ochrony Środowiska wystąpi z wnioskiem do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział, że ponowi wniosek do Starosty Sanockiego 

o wykonanie remontu odcinka drogi Besko – Milcza. 

 

 



 ad. 14. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XVI sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej został w pełni zrealizowany. 

 

 Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 13 1o  

zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /        Henryk Smolik 

 


