
 

 

 

 

         P r o t o k ó ł  Nr XXIV / 08 

 

    z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej 

 

    w dniu 30 grudnia 2008 roku w sali Gminnego 

    Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Obecni wg. załączonych list obecności. / załączniki / 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan  Henryk  S m o l i k  -   Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sesje rozpoczęto o godzinie 9 05 , a zakończono o godzinie 12 30 . 

 

 W sesji uczestniczyło 15  radnych. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli : 

 

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego : 

 

 Pan  Tadeusz  Majchrowicz 

 Pan  Józef  Szajna 

 

3. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel. 

 

4. Zastępca Burmistrza Gminy Pan  Wojciech Farbaniec. 

 

5. Sekretarz Gminy Pan  Marek Penar. 

 

6. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska . 

 

7. Radca Prawny Pani Bożena  Zajdel. 

 

8. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 

Pani Maria Knap. 

 

9. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz  Adam Dutka. 

 

10. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 

11. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa zdroju. 

 

 Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan 

Henryk Smolik. Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych, zaproszonych gości. 

 



 Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 

Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 

radnych. 
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 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 

w sprawie otrzymanego porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad w punkcie 8 w podpunkcie 6 dotyczącym 

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 

dłuższy niż trzy lata wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o rozpatrzenie dwóch projektów 

uchwał dotyczących : 

1/ wydzierżawienia nieruchomości gruntowej pod kioskiem ,,RUCH'' w Rymanowie, 

2/ wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie Zdroju/Wołtuszowa/. 

 

 Innych wniosków nie było. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały o 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej pod kioskiem ,, RUCH'' w Rymanowie został przyjęty, 

 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 wniosek o rozpatrzenie projektu uchwały o 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie Zdroju/Wołtuszowa/ został 

przyjęty. 

 

 Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił porządek obrad XXIV sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXII sesji Rady Miejskiej . 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXII sesji 

Rady. 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2009 

rok. 

 

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok, 

 2/ uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 

     działalność pożytku publicznego w 2009 roku, 

 3/ upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do 

     załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 

 4/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

     Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 



     organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów, 

 5/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

     Zdrój '', 
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 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  

     na okres dłuższy niż trzy lata, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

     na okres dłuższy niż trzy lata, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  

     na okres dłuższy niż trzy lata, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

     na okres dłuższy niż trzy lata, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

       na okres dłuższy niż trzy lata , 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zamianę nieruchomości rolnych stanowiącej 

       własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej, 

 12/ pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia 

       komunalnego i z zadrzewień gminy Rymanów, 

 13/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2009 rok. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

10. Wnioski i zapytania. 

 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

12. Zamknięcie sesji. 

 

  

 Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za – 15. 

 

 ad. 3 porządku obrad 

 =============== 

 

 Przyjęcie protokołu XXII sesji odbytej w dniu 7 listopada 2008 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

 Przyjęcie protokołu XXIII sesji odbytej w dniu 21 listopada 2008 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

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

okresie od XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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



przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 
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 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXII sesji. 

 

 Informację / załączniki do protokołu /  z wykonania uchwał podjętych na XXII i XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie oraz ze swej  działalności w okresie między sesjami przedstawił Pan 

Jan Rajchel . 

 

 

 ad. 6. Interpelacji radnych nie było. 

 

 

 ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów 

na 2009 rok. 

 

 Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy poinformował, że do opracowania projektu budżetu 

Gminy Rymanów na 2009 rok wykorzystano uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury 

uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych oraz ustaw o 

samorządzie gminnym i o finansach publicznych. 

Opierając się na ww.  zasadzie obliczania planowane dochody budżetu gminy Rymanów określono 

w wysokości 34.740.000  zł według żródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i 

dochody majątkowe, 

Zaplanowane w 2009 roku wydatki budżetowe wynosić będą 37.890.000 zł i w projekcie budżetu 

wykazano je w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji. 

Projekt budżetu gminy został przedstawiony na zebraniach otwartych mieszkańcom  gminy, które 

odbywały się w okresie od 23 listopada do 16 grudnia . Konsultacji projektu budżetu gminy 

dokonałem na zebraniu z sołtysami wsi i przewodniczącymi zarządów osiedli . Podczas jego 

prezentacji nie zgłaszano zasadniczych uwag. 

Również Komisje Rady Miejskiej na odbytych posiedzeniach pozytywnie oceniły projekt budżetu 

Gminy Rymanów na 2009 rok. 

 Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu wnoszę o jego uchwalenie. 

 

 Pan Wojciech Farbaniec -  zastępca Burmistrza Gminy odczytał Uchwałę Nr IX / 9 / 2008 

z dnia 25 listopada 2008 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 

sprawie projektu budżetu Gminy Rymanów na 2009 rok. Skład orzekający po rozpatrzeniu na 

posiedzeniu projektu budżetu gminy Rymanów przedłożonego przez Burmistrza Gminy Rymanów 

postanowił o pozytywnym jego zaopiniowaniu . 

 

 / Uchwała – załącznik do protokołu / 

 

 Pan Zbigniew Sikora -  przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady 

Miejskiej w Rymanowie przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy 

Rymanów  na 2009 rok wypracowaną przez wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej. 

Komisja Budżetu , Gospodarki i Mienia na podstawie wypracowanych stanowisk komisji Rady 

Miejskiej wnioskuje do Burmistrza Gminy, aby w przypadku powstania możliwości 

dofinansowania ze środków spoza budżetu gminy w 2009 roku  wprowadził do realizacji zadanie 

pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Bzianka '' pod warunkiem, że społeczność 



tego sołectwa wywiąże się z obowiązujących na terenie Gminy Rymanów zasad, które 

obowiązywały wszystkie Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji. 
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 Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia  stwierdza, że przedłożony do zaopiniowania przez 

Burmistrza Gminy Rymanów projekt budżetu na 2009 rok został opracowany zgodnie z uchwaloną 

przez Radę Miejską procedurą i wnioskuje do Rady Miejskiej o jego uchwalenie. 

 

 W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali  

 

1. Radny Pan Andrzej Biel – w projekcie budżetu gminy na ,, oświatę i wychowanie '' 

przeznaczono kwotę 15.546.234 zł , co stanowi 41 % planowanych wydatków budżetu 

ogółem. Patrząc na tę kwotę nasuwa się pytanie jak droga jest oświata. Jednak biorąc pod 

uwagę projektowaną dla gminy subwencję oświatową oraz zabezpieczenie środków na 

realizację zadań własnych  w tym dziale to z budżetu gminy dokłada się około 1.500.000 zł. 

Nie jest to aż tak przerażająca kwota. 

Cieszy nas wszystkich, że wzrosły środki na wydatki majątkowe. W stosunku do 2008 roku 

jest to wzrost o 9,5 %. 

 

2. Radny Pan Zbigniew Sikora -  w projekcie budżetu w 2009 roku zostały zaplanowane środki 

na nowe zadania inwestycyjne jak i poprawę stanu dróg gminnych o które wnoszą na 

spotkaniach mieszkańcy gminy . Trzeba to uznać za sukces , że na zadania te nie będą 

zaciągane kredyty. 

 

3. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna  zwróciła się z prośbą  do Rady Miejskiej aby w 

przypadku powstania możliwości dofinansowania ze środków pozabudżetowych  budowy 

kanalizacji w Bziance dokonała stosownych zmian w budżecie gminy na 2009 rok. 

 

4. Radny Pan Henryk Smolik zwrócił uwagę, że w projekcie budżetu gminy na 2009 rok 

zostały  zaplanowane znaczne  środki na budowę dróg gminnych. Jest to duży wzrost w 

stosunku do roku ubiegłego i to wszystkich cieszy. Mam nadzieję,że pozwoli to na remont 

500mb. ul. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju  która jest miejscem spaceru 

kuracjuszy przebywających na leczeniu w uzdrowisku .  Dlatego wnoszę o uwzględnienie 

tego wniosku przy planowaniu remontów dróg w 2009 roku. 

 

  Na problemy poruszone w trakcie dyskusji odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz 

Gminy .  Niektórzy radni pamiętają  uchwalanie budżetu gminy na rok 2005 i 2006 kiedy 

zadłużenie  naszej Gminy było duże . Teraz  patrzymy to na inaczej, gdyż  zadłużenie uległo 

zmniejszeniu . Zapewniam , że dołożę wszystkich starań , aby ze środków pozabudżetowych 

rozpocząć budowę kanalizacji Bzianki. Myślę, że  przy zaangażowaniu społeczności  uda się nam 

rozpocząć to zadanie.  Sądzę , że zaplanowany wskażnik inwestycyjny również wzrośnie . Niepokoi  

sytuacja w zakresie zmniejszenia się miejsc pracy w naszym rejonie . To też musimy mieć na 

względzie. Może zajdzie potrzeba udzielenia  pomocy pracodawcom. Będziemy robić wszystko, 

żeby poprawiać wygląd naszego uzdrowiska . Jest ono wizytówką nie tylko kuracjuszy z całej 

Polski przebywających na leczeniu, a także z zagranicy. 

Mam również prośbę do radnych Sejmiku Samorządowego uczestniczących w naszych obradach o 

wsparcie w zakresie poprawy stanu dróg wojewódzkich  na odcinku Rymanów Zdrój – Daliowa i 

ulicy Kolejowej w Rymanowie . Dziękuję im za wykonaną modernizację odcinka drogi i 

wybudowanie chodnika w Rymanowie Zdroju koło basenu kąpielowego.. Mam nadzieję, że w 

nadchodzącym roku zostaną podjęte dalsze działania w zakresie poprawy stanu dróg wojewódzkich, 

a zwłaszcza w zakresie budowy chodników. 

 



W głosowaniu jawnym przy 15 głosach za została podjęta Uchwała Nr XXIV / 215 /08 w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymanów na 2009 rok. 
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 / Uchwała - załącznik  do protokołu / 

 

 

W wystąpieniach skierowanych do uczestników sesji przez uczestniczących w obradach sesji 

radnych Sejmiku Samorządowego Pana Tadeusza Majchrowicza i Pana Józefa Szajnę padły 

zapewnienia , że będą dążyć do zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego nie 

omijając  Gminy Rymanów. Cieszy nas dobra współpraca z gospodarzem Gminy Rymanów, której 

efekty już były widoczne w 2008 roku.  

Z okazji Nowego Roku 2009 złożyli wszystkim  uczestnikom sesji życzenia  dobrego zdrowia i aby 

ten rok spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe  społeczne dla Was wszystkich i Waszych Rodzin. 

 

 Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji. 

 

 

 ad.8  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 

1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok. 

 

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

skarbnik 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 XXIV / 216 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

2/  uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 

działalność  pożytku publicznego na 2009 rok.  
 

 Z projektem Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

 Przewodniczący rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 217 / 08 jak załącznik do protokołu. 
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3/ upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany  

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 218 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

4/ ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów. 

 

 Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza. 

 

Uzasadnienie : nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej wprowadziła z dniem 24 września 

2008 roku obligatoryjny tryb wypłaty z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP 

biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Ekwiwalent nie 

przysługuje tylko członkowi OSP za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 219 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

5/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego '' Rymanów 

Zdrój ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza . 

 

Uzasadnienie :  przedmiotem  zmiany planu jest przeznaczenie terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na teren zabudowy usługowej / usługi hotelarskie /. 



 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 
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 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 XXIV / 220 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią  projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt tej Uchwały dotyczy wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

dotychczasowym dzierżawcom  nieruchomości  gruntowych o łącznej powierzchni 2,94 ha 

położonych w Króliku Polskim  i w Rymanowie – dotyczy działki 2422 o pow. 0,0908 ha  . 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 221 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy części  działki nr 425/1 o pow. 44 m2 położonej w Rymanowie Zdroju na 

której usytuowany jest budynek gastronomiczny BISTRO ,, Pod Dębem ''. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 222 / 08 jak załącznik do protokołu. 
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8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy części działki nr 89 o pow. 18 m2 położonej w Rymanowie Zdroju na której   

usytuowany jest  garaż,, blaszak ''. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych , za przyjęciem 

Uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIV / 223 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie :  dotyczy części działki nr 2931 pod kioskiem ,, RUCH '' w Rymanowie przy 

przystanku PKS. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za przyjęciem 

Uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIV / 224 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 401 o pow. 164 m2 położonej w Rymanowie Zdroju / 

Wołtuszowa / gdzie zlokalizowane są domki letniskowe. 



 

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

udział 15 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXIV / 225 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zamianę nieruchomości rolnych stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy zamiany nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rymanów 

położonych w Posadzie Górnej  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki nr 1008/6 o 

pow. 0,0344 ha i 1016/6 o pow. 0,0022 ha  za działkę nr 3214 o pow. 0,0260 ha położoną 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 XXIV / 226 / 08  jak załącznik do protokołu. 

 

 

12/ pozyskania, ustalania cen i zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia 

komunalnego i z zadrzewień gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca 

Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  uchwała reguluje sposób pozyskania i zbywania drewna pochodzącego z 

zadrzewień gminnych. Do tej pory brak takiej uchwały powodował często różne dyskusje wśród 

mieszkańców. Podjęcie takiej uchwały umożliwi jednoznacznie uregulować powyższe kwestie. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował,że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 227 / 08 jak załącznik do protokołu. 
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13/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2009 rok. 

 

 

 Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 

przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie. 

 

 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 XXIV / 228 / 08 jak załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 9 . Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

 

 ad. 10. Wnioski i zapytania. 

 

 

1/ Radny Pan Marian Różowicz  z Klimkówki  wnioskuje o wyegzekwowanie od wykonawcy 

nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Klimkówce / ul. Zdrojowa / dokonania ponownego 

zabezpieczenia emulsją asfaltową boków drogi . Prace te wykonywali  w tym okresie gdy spadł 

śnieg i pobocza drogi były zaśnieżone. 

 

2/ Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki wnioskuje aby wycinka drzew w lesie gminnym była 

dokonana w okresie zimowym . Ułatwi to wywóz pozyskanego drzewa . 

 

3/ Pan Bogdan Buczek – sołtys Zmysłówki  zwrócił uwagę ,że przy drodze z Rymanowa w 

kierunku do Milczy w okolicy lasu powstaje dzikie wysypisko śmieci . Wnioskuje o ustawienie 

znaku zakazu wysypywania śmieci i podjęcia działań o jego likwidację. 

 

4/ Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej - wnioskuje o ustawienie na ulicy Konopnickiej w 

Rymanowie znaku ,, ślepa uliczka ''. Zdarzają się przypadki , że kierowcy wjeżdżają dużymi 

samochodami bez możliwości wykonania nawrotu. 

 

5/ Pan Czesław Szajna -  zwrócił uwagę na zaniedbaną działkę przy sklepie Centrum w 

Rymanowie. Wystąpił z propozycją  aby przy chodniku drogi przy ul. Bieleckiego na tym odcinku 

posadzić tuje. 

 

6/ Pani Maria Knap – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rymanowie podziękowała za  dokonany zakup nowej karetki pogotowia dla SPG ZOZ i złożyła  

życzenia noworoczne . 
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 ad. 11  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 >  na ostatnio wykonane nawierzchnie dróg gminnych mieliśmy sygnały od społeczeństw o 

złej jakości ich wykonania. Gmina też ma uwagi do wykonanych dróg. Zapewniam, że będziemy 

pisemnie zgłaszać im uwagi i egzekwować o ich usunięcie w czasie okresu gwarancyjnego. Chce 

poinformować , że pobocza do tych wykonanych dróg będziemy wykonywać we własnym zakresie. 

 

 > na wycinkę drzew z lasów mienia komunalnego na terenie gminy ogłaszamy przetarg. 

Chcemy żeby to wykonywała jedna firma w ustalonych okresach.  

 

 > zbadamy na czyim terenie powstaje dzikie wysypisko śmieci i podejmiemy skuteczne 

działania . 

 

 > na ulicy Konopnickiej zostanie ustawiony znak ,, ślepa uliczka ''. 

 

 > na wiosnę zostaną posadzone tuje przy chodniku w rejonie sklepu Centrum . Wykonanie 

tego zadania kieruję do obecnego na sesji kierownika ZGK zajmującego się sprawami utrzymania 

zieleni . 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXIV sesji Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXIV sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył najlepsze życzenia : 

 

 ,, Niech każdy dzień Nowego 2009 roku przyniesie Wam radosną nowinę a 

szczęście, zdrowie, dostatek i  miłość na stałe niech zagoszczą w Waszych domach '' 
 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował : 

 

/ Wł. Cypcar / 

 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że o godzinie 123o odbędzie się spotkanie z Posłanką 



na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panią Elżbietą  Łukacijewską  na które serdecznie zaprosił 

wszystkich uczestników sesji. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


