
 

                                           P r o t o k ó ł  Nr XXIX / 09 
 

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 9 czerwca 2009 roku 

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

 

  

 Sesję XXIX otworzył o godzinie 9oo   i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk 

Smolik 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan  Pelczar - radny Rady Powiatu. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy. 

Wojciech Farbaniec - zastępca Burmistrza Gminy. 

Bernarda Łożańska - skarbnik Gminy. 

Marek Penar - sekretarz Gminy. 

Bożena  Zajdel - Radca Prawny. 

Adam Dutka - komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - komendant Straży Miejskiej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad . 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Nieobecny usprawiedliwiony Radny Tadeusz Chodyniecki. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o 

rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych na terenie 

Gminy Rymanów zmian granic istniejących i wyznaczonych nowych specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk [ SOO ] wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 . 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie. 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 14 został przyjęty. 

 

 Projekt tej uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 8 jako podpunkt 9. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji oraz uzupełniony 

o przyjęty wniosek porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie / 14 głosów za / przyjęła porządek obrad. 
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 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

 

3. Przyjęcie protokołu XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXVIII sesji. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji wraz z informacją  z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie od XXVIII sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Przygotowanie gminy do sezonu letniego w zakresie turystyki, kultury i promocji, w tym 

imprez o charakterze masowym. 

 

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki budowlano 

– usługowej nr 3093/2 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 4034 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 4/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 135 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej z Bziance, 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 9/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku, 

 10/ funduszu dla osiedli, 

 11/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu dla osiedli w 2010 roku, 

 12/ zmian w uchwale w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Rymanów szkoły 

ponadgimnazjalnej – Technikum Informatycznego w Rymanowie, 

 13/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, 

 14/ zaopiniowania projektowanych na terenie Gminy Rymanów zmian granic istniejących i 

wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk [SOO ] wchodzących w skład 

Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 
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        P r z e b i e g  o b r a d  : 

 

 ad. 3 porządku obrad 

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

 

 Przyjęcie protokołu XXVIII sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 

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

okresie od XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XXVIII 

sesji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 

 

 

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

z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXVIII sesji . 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady 

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

Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 

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

 

 

1. Radny Pan Andrzej Biel z Rymanowa zgłosił interpelację w sprawie dokonania przecinki 

rozrośniętego krzaka bzu , który ogranicza widoczność przy wyjeżdżaniu ze skrzyżowania z 

ulicy Szkolnej na ul. Bieleckiego. 

 

2. Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy interpeluje o podjęcie działań w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich o wybudowanie chodnika przy posesji p. Wojtasika przy przystanku PKS / 

Sieniawa – kanał /  celem poprawy bezpieczeństwa dla pieszych. 

 

 

 ad. 7.  Przygotowanie gminy do sezonu letniego w zakresie turystyki , kultury i 

promocji, w tym imprez o charakterze masowym. 

 

 Z planem  letnich imprez organizowanych w 2009 roku zapoznała Pani Danuta Litarowicz – 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 

W programie  imprez zaplanowano : 

 zdrojowe spotkania pokoleń w wykonaniu młodzieży Zespołów Szkół Publicznych Gminy 

Rymanów, 

 sobótkę świętojańską, 

 festyn promocyjny ,, To już lato'', 

 koncert zespołów cygańskich, 

 koncert orkiestr dętych, 
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 koncert zespołów polonijnych, 

 turniej sołectw i osiedli, 

 przegląd kapel ludowych, 

 obchody Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 

 konkurs wieńca dożynkowego, 

 pożegnanie wakacji z koniem huculskim. 

 

Ponadto będą odbywać się różnego rodzaju koncerty w amfiteatrze w Rymanowie Zdroju. 

 

 

 ad.8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

1/ w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Skarbnik Gminy Bernarda Łożańska przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w 

sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię. 

 

 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 XXIX / 288 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki budowlano 

– usługowej nr 3093/2 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek Przewodniczącego Zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie jak też wniosku 

mieszkanki Rymanowa, której budynek przylega do działki nr 3093/2 o pow. 0,0074 ha w 

Rymanowie działka zostaje przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX / 289 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 4034 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz  Gminy. 

 

Uzasadnienie :  działka nr 4034 o pow. 0.0084 ha położona w Rymanowie jest sięgaczem 

drogowym przy ulicy Roweckiego i przylega do Państwa Burczyków, którzy wystąpili z wnioskiem 

o zakup. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję 

Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i 

uzyskał negatywną opinię z uwagi , że stanowi ona pas łączący ulicę Roweckiego i ulicę Bohaterów 

II Wojny Światowej. Takich sięgaczy jest więcej i w przypadku wyrażenia zgody na jego sprzedaż 

wpływać będą kolejne wnioski . Zbycie się ich pozbawi Gminę możliwości wykonania różnego 

rodzaju prac związanych z poprawą infrastruktury tego osiedla. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych. 

W wyniku głosowania  : przeciwnych – 10  i wstrzymujących – 4  uchwała nie została przyjęta. 

 

 

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 135 stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Bziance. 

 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działka nr 135 o powierzchni 0,03 ha położona w Bziance przylega do działki nr 136 

stanowiącą własność Pana Leszczyka, który wystąpił z wnioskiem o jej zakup. 

 

 Projekt  tej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX / 290 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : Pani Szymczakowska Zofia zam. Posada Górna zwróciła się z prośba o 

wydzierżawienie działki nr 982  o pow. 0.01 ha położonej w Posadzie górnej na okres 5 lat z 

przeznaczeniem pod ogródek działkowy. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do jej 

działki siedliskowej i wcześniej była już przez nią dzierżawiona. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX / 291 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Pan Sagan Tomasz zam. we Wróbliku Szlacheckim zwrócił się z prośbą o 

przedłużenie dotychczasowej umowy na dzierżawę działki nr 186 o powierzchni 6,74 ha położonej 

we Wróbliku Królewskim. Nieruchomość tą dzierżawi od kilku lat z przeznaczeniem pod uprawy 

rolne. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

 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 XXIX / 292 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Państwo Buczkowski Tadeusz i Danuta zam. W Rymanowie ul. Bohaterów II Wojny 

Światowej zwrócili się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 9 lat na działkę nr 

4070/1 cz. o pow. 42 m2 . Przedmiotowa jej część użytkują jako ogródek działkowy. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i  Mienia i uzyskał 

pozytywną opinię. 

 

 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 XXIX / 293 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Gmina Miejska Jarosław w związku z zakupem od Jarosławskiego Przedsiębiorstwa 

Robót Drogowo Mostowych  domku letniskowego  zlokalizowanego na działce nr 401 cz. o 

powierzchni 86 m2 położonej w Wołtuszowej zwróciła się z prośbą o wydzierżawienie częśći w/w 

działki na okres 5 lat. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez Komisje Budżetu,Gospodarki i Mienia i uzyskał 

pozytywną opinie. 

 

 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 XXIX / 294 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono obrady 

realizując dalsze punkty porządku obrad. 

 

 

9/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku. 

 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w miesiącu kwietniu bieżącego roku weszła w życie przygotowana przez Rząd 

Ustawa o Funduszu Sołeckim , której głównym celem jest wzmocnienie samorządu lokalnego i 

wprowadzenie prostego , efektywnego systemu gospodarowania funduszami publicznymi. Ustawa 

pozwala radom gmin na tworzenie funduszów sołeckich. Dzięki temu sołectwa będą dysponowały 

środkami na finansowanie działań na rzecz swoich społeczności. To Rada decyduje o 

wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada w terminie do 31 marca, a w roku 

2009 w terminie do 30 czerwca podejmuje uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

 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 XXIX / 295 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/  funduszu dla osiedli. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z tym, iż ustawa o Funduszu Sołeckim ukierunkowana jest jedynie na 

sołectwa, a nie obejmuje jednostek pomocniczych, które powstały na terenach o charakterze 

miejskim – w naszej gminie osiedla – zostały przygotowane dwa projekty uchwał w sprawie 

funduszu dla osiedli oraz w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu dla osiedli. 

 

 Projekt tej uchwały był opiniowany przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

 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 XXIX / 296 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu dla osiedli w 2010 roku. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :   jak do wcześniejszej uchwały. 

 

 Projekt tej uchwały był  opiniowany przez wszystkie Komisje Rady i uzyskał pozytywną 

opinię. 

 

 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 XXIX / 297 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ zmian w uchwale w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Rymanów szkoły 

ponadgimnazjalnej – Technikum Informatyczne w Rymanowie. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : proponowana zmiana dotyczy załącznika Nr 2, który określa Statut Technikum 

Informatycznego w Rymanowie. 
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 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 XXIX / 298 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/ zlecenia Komisji  Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo adresowane do 

Przewodniczącego Rady w Rymanowie od mieszkańca Głębokiego, w którym pisze, że Burmistrz 

Gminy Rymanów nie sprawdzając faktów i stanów w terenie doniósł do Nadzoru Budowlanego o 

wybudowaniu przez niego garażu w korpusie drogi gminnej. 

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami Rada jest władna do upoważnienia Komisji Rewizyjnej  aby 

przeprowadziła  kontrolę problemową w zakresie skierowanej skargi . 

 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXIX / 299 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

14/ zaopiniowania projektowanych na terenie Gminy Rymanów zmian granic istniejących i 

wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk / SOO / wchodzących w skład 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 . 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  zwrócił się do Rad Gmin z pismem w 

sprawie zaopiniowania propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk  na terenie 

Gminy Rymanów .Opracowane przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, a 

proponowane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zmiany istniejących granic i 

wyznaczonych nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk na terenie województwa 

podkarpackiego,  obejmują 2 zmiany granic i 4 nowe obszary na terenie Gminy Rymanów. 

 

W skład wyznaczonych zmian granic istniejących obszarów ochrony siedlisk wchodzą : 

 

1/ Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru OSTOJA JAŚLISKA  - pow. 1.467.921 ha, 

2/ Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszary RYMANÓW – pow. 4.067.881 ha. 

 

W skład wyznaczonych nowych obszarów ochrony siedlisk wchodzą : 

 

1/ Rymanów – miasto – nazwa obszaru Ladzin – pow. 17.512 ha, 

2/ Rymanów – obszar wiejski – nazwa obszaru LADZIN – pow. 32.628 ha, 

3/ Rymanów – obszar wiejski LAS HRABEŃSKI – pow. 1.909 ha 

4/ Rymanów – obszar wiejski –  WISŁOK ŚRODKOWY z DOPŁYWAMI – pow.23.437 ha. 
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Niezłożenie opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu uważane będzie za brak uwag do  

otrzymanej propozycji. 

Wszystkie takie działania są robione wbrew Konstytucji Rzeczypospolitej Polski . Moja propozycja 

wydać negatywną opinię w sprawie zaopiniowania istniejących i wyznaczonych nowych 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. 

 

W dyskusji radni mimo zawartych w piśmie zalet , że sieć Natura 2000 nie ma na celu tworzenia ,, 

skansenów cywilizacyjnych '' na obszarach o dobrze zachowanych walorach przyrodniczych i 

możliwości Gmin objętych tym programem o ubieganie się o środki na ochronę przyrody  i na 

infrastrukturę oraz uzyskania dotacji na racjonalizację gospodarki odpadami nie wyrazili 

pozytywnej opinii do proponowanych zmian granic istniejących dwóch obszarów ochrony siedlisk  

i wyznaczonych czterech nowych obszarów ochrony siedlisk . 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały opiniującej negatywnie wytypowane przez Generalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska na terenie Gminy Rymanów zmiany granic istniejących dwóch obszarów i 

wyznaczonych czterech nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk  wchodzących w skład 

obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000  została przyjęta przy 14 głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXIX / 300 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad.9 . Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> zlecę  wykonanie przecinki rozrośniętego krzaka bzu , który ogranicza widoczność przy 

wyjeżdżaniu ze skrzyżowania z ulicy Szkolnej na ul. Bieleckiego w Rymanowie, o którą  

interpelował radny Pan Andrzej Biel.  

 

>  interpelację radnego Pana Zbigniewa Sikory przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie z prośbą o podjęcie działań , które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa  pieszych 

na wskazanym odcinku w Sieniawie. 

 

 Udzielone odpowiedzi zadowoliły składających interpelacje. 

 

 

 ad. 10.   Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Pan Maciej Kandefer  wniósł o oznakowanie dojścia do szalet miejskich w 

Rymanowie. 

 

2. Radny Pan Stanisław Stapiński wnioskuje o : 

 

 poprawę stanu drogi w Łazach do p. Nykiel, 

 założenie 2 – 3 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej w Milczy w kierunku 

Bzianki, 

 wykonania odkrzaczenia odcinka drogi polnej Milcza – Poręby i poprawienia stanu wąwozu 

przy tej drodze. 
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3. Radny Pan Marian Różowicz zwrócił się z prośbą o pobranie próbki wody z gruntu 

p.Ryszarda Maśnika w Klimkówce przez który przebiega sieć wodociągowa ponieważ 

istnieje podejrzenie , że woda wydostaje się z nieszczelnego wodociągu,  

 

4. Radny Pan Tomasz Rajnik – zwrócił się z prośbą o wystąpienie z apelem do mieszkańców 

gminy o dokonanie obcinki zwisających gałęzi drzew przy drogach gminnych. Dotyczy to 

również odcinka drogi wojewódzkiej od p. Kilara  w Posadzie Górnej w kierunku do 

Rymanowa, 

 

 wnioskuje o wyrównanie odcinka drogi pod okopiskiem przy posesjach od nr 12 do 20 oraz o 

usunięcie naniesionego mułu i podsypanie żwirem lub tłuczniem, 

 wnioskuje o oczyszczenie mostku i rowu przy tej drodze. 

 

5. Radny Pan Kazimierz Kielar wnioskuje o zmianę miejsca ustawionych pojemników na 

odpady segregowane z placu przy Domu Ludowym w Klimkówce w rejon ul. ks. 

Kazimierza Waisa . Aby przygotować nowe miejsce potrzebna jest koparka celem 

wykopania pni drzew. 

 wnioskuje o podjęcie działań w zakresie odprowadzenia spływającej wody z górnego odcinka 

drogi powiatowej w kierunku placu na którym usytuowany jest budynek szkoły. Spływająca 

woda powoduje zalewanie szkolnego terenu. 

 

6. Radny Pan Andrzej Wiernusz wnioskuje o wykonanie remontu drogi powiatowej przez 

Nową Wieś. Powstałe w drodze dziury i wyboje uniemożliwiają bezpieczny przejazd. 

 

7. Pani Krystyna Przybyła sołtys Bzianki wnioskuje o oznakowanie przejścia dla pieszych na 

drodze koło szkoły w Bziance oraz o oznakowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i 

powiatowej. 

 

8. Pan Wiesław Poznar sołtys Królika Polskiego wnioskuje o oczyszczenie zarośniętego 

odcinka rowu przy drodze wojewódzkiej w Króliku Polskim od posesji nr 189 do 201 . / 

dwa ostanie budynki przy cerkwi /. 

 

9. Radny Pan Andrzej Biel wnioskuje o wykoszenie rosnących pokrzyw na odcinku od 

stadionu KS Start w kierunku ul. Bieleckiego w Rymanowie. 

 

 

 ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

> zostaną zamówione nowe tabliczki celem oznakowania szaletów miejskich w Rymanowie. 

 

> nie jesteśmy w stanie wykonywać realizacji zgłaszanych wniosków o poprawę stanu dróg w 

okresie od odbytej sesji do następnej. Na wykonanie remontów muszą być zabezpieczone środki w 

budżecie. Zostanie rozeznany temat budowy 2 – 3 lamp oświetlenia ulicznego na odcinku około 

400 mb przy drodze wojewódzkiej w Milczy w kierunku Bzianki . Sprawdzimy stan prawny 

wskazanego odcinka drogi polnej Milcza – Poręby. 

 

> ZGK w Rymanowie pobierze do analizy wodę ze wskazanej posesji w Klimkówce, 
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> zwisającym gałęziom drzew przy drogach gminnych przyjrzy się Straż Miejska , a o wykonanie 

obcinki gałęzi drzew na wskazanym odcinku przy drodze wojewódzkiej jak i o oczyszczenie 

mostka i rowu wystąpię do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Znany jest problem wskazanej drogi nad 

okopiskiem. Dokonamy wizji wskazanego  odcinka celem określenia zakresu prac , które można 

wykonać aby poprawić jego przejezdność. 

 

> odnośnie zmiany miejsca na którym obecnie ustawione są pojemniki do składowania odpadów 

segregowanych uważam, że nie powinniśmy się wstydzić tego , że gmina zabiega o to by 

składowane one były w wyznaczonych i uzgodnionych wcześniej miejscach z mieszkańcami 

sołectw. Służby gminne obejrzą zaproponowany nowy plac. Uważam ,że obecne miejsce przy 

Domu Ludowym w Klimkówce na którym znajdują się pojemniki , to dobre miejsce. 

Problem spływającej wody, który zalewa tereny placu szkolnego wymagał będzie współpracy z 

zarządem dróg powiatowych. Pracownicy gminy na miejscu z udziałem wnioskodawcy zapoznają 

się z przedstawionym sposobem  jego rozwiązania . 

 

> zostanie ponowiony wniosek o wykonanie remontu drogi powiatowej przez Nową Wieś. 

 

> wystąpię do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o realizację słusznego wniosku o 

oznakowanie przejścia w Bziance . Będzie przeprowadzona kontrola stanu oznakowania  wyjazdu 

od Poręb. 

 

> wniosek o oczyszczenie odcinka rowu w Króliku Polskim przekazany zostanie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. 

 

> zostanie oczyszczony z pokrzyw wskazany odcinek od stadionu w kierunku ul. Bieleckiego w 

Rymanowie. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował po zakończeniu obrad sesji odbycie 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z udziałem Burmistrza Gminy celem zapoznania z 

materiałami dotyczącymi złożonej skargi przez p. Mieczysław Rodzinka. 

 

 

 ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXIX sesji Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 11 5o  zamknął 

obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował : 

/Wł. Cypcar / 
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