
 

      P  r o t o k ó ł  Nr XXVI / 09 

 

       sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 20 marca 2009 r. 

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

 

 

 Sesję XXVI otworzył o godzinie 9 oo  i prowadził Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

Radni – według listy obecności 

Jan Rajchel – Burmistrz Gminy 

Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy 

Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy 

Marek Penar – sekretarz Gminy 

Bożena Zajdel –  Radca Prawny 

Janusz Ruciński – członek Zarządu Uzdrowiska S.A w Rymanowie Zdroju 

Adam Dutka – komendant Komisariatu Policji 

Jan Kilar – Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej 

Grzegorz Sołtysik – komendant Straży Miejskiej 

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. 

Stan Rady wynosił 12 radnych. Nieobecni radni : Biel Andrzej, Chentosz Michał , Różowicz 

Marian. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie : 

 

 upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań 

wekslowych . 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania : głosujących 12, za – 12 wniosek o uzupełnienie porządku obrad o 

rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie  upoważnienia Burmistrza do przyjęcia 

dotacji ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych został przyjęty. 

 

       Projekt tej Uchwały zostanie rozpatrzony w punkcie 10 porządku obrad sesji jako podpunkt 26. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji oraz uzupełniony 

o przyjęty wniosek porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie. 
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W wyniku głosowania  Rada jednogłośnie / 12 głosów – za / przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

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

 

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXV sesji Rady Miejskiej. 

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

z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXV sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Sprawozdanie z realizacji uchwalonego programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku. 

8. Informacja Prezesa Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju na temat 

funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego i planowanych działań w zakresie 

zagospodarowania nieczynnych obiektów uzdrowiskowych oraz planowanych inwestycjach. 

9. Sprawozdania w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów za 2008 rok : 

 

 Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie, 

 Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rymanowie. 

 

10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 

 2/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 3/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Rymanów, 

 4/ ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów które mogą gromadzić na rachunku 

dochodów własnych gminne jednostki budżetowe, 

 6/ zawarcia porozumienia o utworzeniu i prowadzeniu przez Gminę Rymanów szkoły 

ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego, 

 7/ zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu 

,, Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 

2009 roku '' - wspierający rozwój edukacyjny uczniów szkól ponadgimnazjalnych w ramach 

działania 2.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne '' 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, 

 8/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie 

Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
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 9/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 10/ ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, 

 11/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 12/ przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015, 

 13/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015, 

 14/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych, 

 15/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie, 

 16/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim z przeznaczeniem 

pod usługi farmaceutyczne, 

 19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata,  

 21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 

5 lat działek położonych w Bziance z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 

 23/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu na okres 

5 lat działek położonych w Milczy z przeznaczeniem pod uprawy rolne, 

 24/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 25/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 26/ upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia zobowiązań 

wekslowych. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

          P r z e b i e g  o b r a d  : 

 

 

 ad. 3 porządku obrad 

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

 

 Przyjęcie protokołu XXV sesji odbytej w dniu 30 stycznia 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 
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 ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie od XXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 

 

 

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

informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXV sesji. 

 

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

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

Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 Radny Pan Tadeusz Chodyniecki – skierował zapytanie do Burmistrza Gminy, czy w 

Urzędzie Gminy prowadzą dochodzenia grupy Centralnego Biura Antykorupcyjnego . 

 

 Burmistrz odpowiedział – jest to prawda , że od miesiąca lipca grupa CBA dochodzi 

różnych spraw związanych z działalnością  Gminy. 

 

 Radny Pan Zbigniew Sikora – skierował zapytanie czy podjęta przez Burmistrza Gminy 

decyzja o wydzierżawieniu i utworzeniu w pomieszczeniach byłego budynku szkoły we Wróbliku 

Królewskim zakładu kaletniczego nie zaszkodzi istniejącemu zakładowi ASKO . 

 

 Burmistrz  odpowiedział -  nie znam sytuacji ekonomicznej naszego zakładu ASKO. Na 

wniosek zainteresowanego odbyłem spotkanie na którym wyraziłem zgodę na uruchomienie i 

prowadzenie w nim produkcji . Ma to być produkcja torebek damskich.  Zatrudnionych zostanie  25 

pracowników.  

 

 

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

 

 

1. Radny Pan Stanisław Stapiński  z Milczy zgłosił interpelacje w sprawie naprawienia 

zniszczonego odcinka drogi na ulicy Słonecznej w Milczy na którym powypadały duże 

dziury , 

- dowiezienia 2 – 3 samochodów żwiru na poprawę stanu drogi koło p. Nykiel w Łazach. 

 

2. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki – ponowił interpelację o wykonanie 

zabezpieczenia dwóch niebezpiecznych miejsc podmycia skarp w brzegu potoku Flora w 

Klimkówce . Zsypująca się ziemia do potoku powoduje  zmniejszenie koryta rzeki. 

 

3. Radny Pan Tadeusz Chodyniecki – zgłosił interpelację w sprawie pilnego wykonania 

remontu drogi powiatowej – ul. Sicińska we Wróbliku Szlacheckim. Przejazd tą droga z 

uwagi na duże dziury stał  się bardzo niebezpieczny. 
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 ad. 7. Sprawozdanie z realizacji uchwalonego programu współpracy Gminy Rymanów 

z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku. 

 

 

 Pan  Wojciech  Farbaniec -  przedstawił informację z realizacji uchwalonego programu 

współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

2008 roku , który miał na celu umacnianie w świadomości społecznej mieszkańców gminy 

poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną , zaspokajanie ich podstawowych potrzeb . 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że przedstawiona informacja była 

rozpatrywana i opiniowana przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisję Rolnictwa, 

Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i uzyskała pozytywną opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Przedstawioną informację Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

 

 

 ad. 8. Informacja Prezesa Uzdrowiska Rymanów S.A  w Rymanowie na temat 

funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego i planowanych działaniach w zakresie 

zagospodarowania nieczynnych obiektów uzdrowiskowych oraz planowanych inwestycjach. 

 

 

 Pan Janusz Ruciński – członek Zarządu Uzdrowiska przystępując do omawiania tego tematu  

przedstawił przepisy na podstawie których funkcjonuje uzdrowisko. Decyzją Ministra Skarbu 

zaliczone zostało  do Uzdrowisk Narodowych. 

Zasadnicza działalność to lecznictwo oparte na zawartych kontraktach z NFZ i ZUS. W roku 

bieżącym są one wyższe o 20 – 30 % w stosunku do roku ubiegłego . Ale są to kontrakty 

niekorzystne bo uwzględniają kwoty na podwyżki płac dla pracowników czego w poprzednich 

kontraktach nie było. Najbliższe miesiące pokażą jak to się sprawdzi w czasie obecnego kryzysu 

gospodarczego. 

Problemem stały się obiekty wyłączone z funkcjonowania Spółki. Zaliczenie do Uzdrowisk 

Narodowych stało się dla nas bardzo krzywdzące . Nie dostaliśmy żadnej pomocy finansowej z tego 

tytułu od Ministerstwa Skarbu. Wspierano finansowo uzdrowiska przewidziane do prywatyzacji. O 

zwrot majątku poczyniły starania osoby byłych właścicieli z rodziny Potockich. 

 

 Na sesję przybył radny Andrzej Biel. Stan Rady – 13. 

 

 Przewodniczący Rady w swym wystąpieniu powiedział, że zasadniczym powodem  

wysłuchania przez Radę tej informacji jest troska o stan obecny i przyszłość Uzdrowiska Rymanów 

Zdrój, które jest największym zakładem pracy w Gminie . Jest to miejsce o dużych walorach 

przyrodniczych i leczniczych . Zbiegło się to również z drugim bardzo ważnym powodem gdyż na 

dzisiejszej sesji zostanie uchwalony Statut Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 W swym wystąpieniu przewodniczący osiedla Rymanów Zdrój  nawiązał do wcześniejszego   

profilu lecznictwa prowadzonego w Uzdrowisku jakim było leczenie dzieci . Obecnie obserwuje się  

zaniechanie w nim leczenia dzieci .  Większość przebywających na leczeniu to osoby dorosłe. 

Moje pytanie – czy nie czynić starań aby Rymanów Zdrój był dalej dostrzegany jako uzdrowisko 

dziecięce. 
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 Członek Zarządu Uzdrowiska udzielając odpowiedzi zaprzeczył temu aby  Zarząd 

Uzdrowiska  miał na celu zmieniać charakter lecznictwa uzdrowiskowego. Są to decyzje 

Narodowego Funduszu Zdrowia . Nie było kontraktów na leczenie dzieci. Chcę zapewnić, że nie 

było i nie jest wolą zarządzających uzdrowiskiem zmniejszenie ilości świadczeń dla dzieci. 

 

 Przewodniczący Rady omawianie tego tematu zakończył wnioskiem aby wypracować na 

najbliższe posiedzenie Rady oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie Uzdrowiska 

Rymanów Zdrój i przesłania go do Ministra Skarbu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i 

Wojewody Podkarpackiego w którym wyrazić zaniepokojenie niewykorzystanymi i niszczejącymi 

od wielu lat obiektami sanatoryjnymi. Zdaniem Radnych zbędne nieruchomości winny być 

zagospodarowane lub w ostateczności wystawione na sprzedaż, a środki uzyskane z tego tytułu 

winny zostać przeznaczone na planowane przez Zarząd Spółki inwestycje, w tym modernizację i 

remonty obiektów wykorzystywanych do działalności leczniczej. 

 

 W wyniku głosowania : głosujących 13, za – 13 wniosek Przewodniczącego Rady został 

przyjęty. 

 

 ad. 9. Sprawozdania w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów za 

2008 rok : 

 

 Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie, 

 Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Rymanowie. 

 

 Komendant Komisariatu Policji Komisarz Adam Dutka –  przedstawił analizę stanu 

zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w rejonie działania Komisariatu Policji w Rymanowie 

z uwzględnieniem zagrożeń występujących w Rewirze  Dzielnicowych obejmujących swoim 

działaniem teren Gminy Rymanów. 

 

 Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Sołtysik  odczytał sprawozdanie z działalności Straży 

Miejskiej za okres od 31 marca do 31 grudnia 2008 roku. 

 

 Komendant Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej Jan Kilar odczytał informację z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Rymanów. 

 

 / Przedstawione sprawozdania znajdują się w protokole sesji /. 

  

 W dyskusji poruszono problemy :  

 

 podjęcia wcześniejszych działań uświadamiających szkodliwość wypalania traw i grożących z 

tego tytułu kar, 

 likwidacji dzikich wysypisk śmieci i szukania winnych ich powstawania, 

 niszczenia nawierzchni dróg gminnych poprzez  parkowanie na nich dużych pojazdów, 

 czynić starania mające na celu podłączenie budynków do wybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej w poszczególnych miejscowościach , 

 odprowadzania gnojowicy do rowów przydrożnych, 

 prowadzenia profilaktyki w szkołach w zakresie pouczeń dzieci  jak bezpiecznie przechodzić 

przez wyznaczone przejścia dla pieszych, 

 nasilenia patroli kontrolnych policji i straży miejskiej w sprawie wyjazdów motorów i 

samochodów terenowych , które powodują niszczenie dróg polnych , upraw rolnych i 



         -  7  - 

 

 zakłócających  ciszę nocną, 

 wyeliminowania  spalania  liści i innych odpadów w strefie A i B uzdrowiska, 

 wałęsających się psów i kierowania ich do przechowalni. 

 

 Po udzielonych odpowiedziach na problemy poruszone w dyskusji zakończono omawianie  

tego punktu porządku obrad. 

 

Przedstawione informacje Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

 

 ad. 10 porządku – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał : 

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

 

1/ w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Minister Zdrowia po zapoznaniu się z opracowanym operatem uzdrowiskowym dla 

Uzdrowiska Rymanów Zdrój wydał decyzję stwierdzającą, że obszar uznany za uzdrowisko 

Rymanów Zdrój spełnia warunki zawarte w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych , konieczne do prowadzenia 

lecznictwa uzdrowiskowego. Rada Miejska zobowiązana jest do uchwalenia Statutu Uzdrowiska 

Rymanów Zdrój, który powinien zawierać m.in. : 

 Nazwę uzdrowiska i jego granice. 

 Określenie stref ochronnych ,,A'', ,,B'' i ,,C'' oraz granic obszaru i terenu górniczego, 

 Kierunki lecznicze, 

 Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 243 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

realizując dalsze punkty porządku obrad. 

 

2/ w sprawie  ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Ustawa – Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący szkołę do określenia  

dla nauczycieli w drodze regulaminu : wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunku pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania ; szczegółowego 

sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych 

zastępstw; wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

 



 8  - 

 

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

Komisje Oświaty, Kultury , Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywna opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, ze w głosowaniu brało udział 11 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

 Salę obrad opuścili:  radny Kazimierz Kielar i radny Jan Zywar. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 244 / 09 .  Uchwała stanowi  załącznik do protokołu. 

 

3/ w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał  zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Ustawa – Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego do określenia w drodze regulaminu przyznawania nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli. 

 

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

Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywna opinie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

 Na obrady sesji powrócił radny Kazimierz Kielar. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 245 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę  Rymanów. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Ustawa – Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego do określenia wysokości nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. 

 

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

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywna opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXVII / 246 / 09 .  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów które mogą gromadzić na rachunku 

dochodów własnych gminnej jednostki budżetowe. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana dotychczas obowiązującej uchwały zakłada przeznaczenie dochodów na 

koszty dowozu uczniów na konkursy, olimpiady, zawody sportowe. 

 

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

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywna opinię. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 247 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

6/ zawarcia porozumienia o utworzeniu i prowadzeniu przez Gminę Rymanów szkoły 

ponadgimnazjalnej , której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały jest konsekwencją udzielenia zgody przez Radę Powiatu 

Krośnieńskiego na zawarcie z Gminą Rymanów porozumienia w sprawie utworzenia i prowadzenia 

szkoły ponadgimnazjalnej od 1 września 2009 roku. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 248 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu ,, 

Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenów 

wiejskich w 2009 roku '' - wspierający rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

w ramach działania 2.2,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

'' Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : w związku z możliwością objęcia jednorazową pomocą stypendialną uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych , których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł netto, proponuje 

się zawrzeć porozumienie z Powiatem Sanockim na obsługę ww. Programu. Według wstępnego 

rozeznania do Programu kwalifikuje się 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. 

Kwota jednorazowego stypendium wynosi ok. 1.750 zł. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXVII / 249 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

8/ w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w 

Gminie Rymanów '' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt systemowy ,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów'' jest kontynuacja 

projektu realizowanego w roku 2008. Skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy, w wieku aktywności zawodowej bądż zagrożonych utratą pracy, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez  upowszechnianie aktywnej 

integracji umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W 

roku 2009  realizowane będą szkolenia oraz poradnictwo psychologiczno – zawodowe. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 250 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

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

 

 Skarbnik Gminy Bernarda Łożańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Gminy na 2009 rok wraz z autopoprawką. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i 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 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVII / 250 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 
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10/ ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Uchwałą Nr III / 19 / 06 Rady Miejskiej z 28 grudnia 2006 roku ustalono miesięczne 

diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 

Sołtysi wsi i przewodniczący zarządów osiedli oprócz swoich statutowych obowiązków, ustawą ,, 

Ordynacja podatkowa'' /art.144 / zostali zobowiązani do dostarczania za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru każdemu podatnikowi – decyzji / nakazów płatniczych / o zobowiązaniach  podatkowych. 

W przypadku nieobecności adresata nakazu sołtys jest zmuszony do skutecznego dostarczania 

decyzji, co wiąże się z wielokrotnym niekiedy odwiedzaniem podatnika w domu. 

Dostarczenie pocztą przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru kosztuje 5,55 zł. 

Przy obliczeniu nowych wartości diet sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli brano pod 

uwagę ilość dostarczanych decyzji o zobowiązaniach podatkowych;licząc za każde jej dostarczenie 

po 2 złote. Uzyskaną z pomnożenia tych wartości kwotę podzielono przez 12 miesięcy i otrzymany 

wynik , zaokrąglony do pełnego złotego, dodano do dotychczas otrzymywanych diet. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Pan Andrzej Biel, który wystąpił z wnioskiem 

o dokonanie zmiany zapisu § 7 projektu uchwały- Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 

2009 roku na ,, Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2009 roku'' z uwagi ,że sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli nakazy płatnicze dostarczyli 

podatnikom przed terminem płatności I raty wyznaczonym na dzień 15 marca. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 12 głosach za. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu projektu Uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 252 / 09 . Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

11/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu 20 lutego 2009 roku do Urzędu Gminy wpłynął wniosek dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę  z urządzeń wodociągowych stanowiących własność komunalną Gminy Rymanów na okres 

od 1 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku.  ZGK sprzedaje rocznie ok. 97,3 tys. m3 wody. Z 

tej liczby I grupa taryfowa (G) – 1160 odbiorców zużywa 71,2 tys.m3 wody, zaś II grupa (P) – 80 

odbiorców – 26,1 tys.m3 wody. Obecnie proponowane stawki : 5,78 zł brutto dla gospodarstw 

domowych i pozostałych odbiorców. Opłata abonamentowa od odbiorcy za okres rozliczeniowy 

wynosi 10,70 zł brutto. Ponad 8 % wzrost cen dla odbiorców z terenu Gminy Rymanów 

podyktowany jest  wzrostem ceny zakupu wody hurtowej z 2,05 zł/m3 na 2,37 zł/m3 od MPGK Sp. 

zo.o. Krosno. Duży wpływ na cenę wody ma także różnica pomiędzy zakupem , a sprzedażą wody 

tzw. straty. W 2008 roku ZGK w Rymanowie kupił 139,1 tys. m3 wody z czego sprzedał ok.97,3 
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 tys.m3 wody. 

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla 

prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rymanów. 

 

 Na obrady sesji powrócił radny Jan Zywar. 

 

W dyskusji wskazano na potrzebę podjęcia działań w zakresie poszukiwań własnych zasobów wody 

pitnej z których byłaby możliwość dostarczania wody do istniejącej sieci wodociągowej. 

Potrzeba szukać sposobów rozwiązania narastającego problemu z uwagi , że w nieskończoność nie 

można podwyższać ceny wody. 

Z uwagi na możliwość ogłoszenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej taryfy w miejscowej 

prasie jakim jest w gminie miesięcznik informacyjny Nasz Rymanów radny Andrzej Biel wniósł 

wniósł o wydłużenie terminu jej ogłoszenia z 7 dni do 14 dni. 

Radni wyrazili zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 7, 1 głos przeciwny i 5 głosów wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 253 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

12/ przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015. 

 

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

 

Uzasadnienie : w związku z przygotowywanym wnioskiem Gminnego Ośrodka Kultury w 

Rymanowie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania , 

Odnowa i rozwój wsi '' na remont instytucji kultury / Dom Sokoła / wymaganym załącznikiem do 

wniosku jest Plan Odnowy Miejscowości. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXVI / 254 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

13/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2009 – 2015. 

 

 Z treścią projektu Uchwały zapoznał  Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 255 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 
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14/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały powstał w związku z potrzebą uregulowania sieci drogowej w 

miejscowości Milcza oraz staraniem się Gminy Rymanów o środki pozabudżetowe na poprawę 

dróg, w tym w miejscowości  Milcza. Dotychczasowe odcinki dróg uważane za gminne były 

jedynie użytkowane jako drogi gminne, regulacja prawna i zaliczenie tych dróg przez Radę Miejską 

do kategorii publicznych dróg gminnych pozwoli wystąpić  o nadanie im numerów państwowych , 

oraz umożliwi występowanie o środki pomocowe. 

Przedstawione w projekcie uchwały drogi uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu 

Krośnieńskiego 

 

W dyskusji głos zabrał radny Stanisław Stapiński , który miał wątpliwość dotyczącą opracowanych 

załączników graficznych. Jego zdaniem nie odzwierciedlają one rzeczywistego stanu w terenie. 

 

Odpowiadając Burmistrz Gminy powiedział, że załączniki graficzne zostały opracowane na 

podstawie obowiązujących map ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym w Krośnie. Nie 

jestem w stanie zrozumieć wątpliwości radnego gdyż jak wspomniałem wcześniej Uchwałą Nr 

359/09 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego z dnia 13 marca 2009 roku opiniował propozycję zaliczenia 

wymienionych dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Odpowiedź Burmistrza Gminy nie zadowoliła radnego . Oczekuję wyjaśnienia przed poddaniem 

projektu uchwały pod głosowanie. 

 

Przewodniczący Rady wniósł o niepodejmowanie tej uchwały na dzisiejszej sesji Rady. 

Uczestniczący w obradach sesji sołtys wsi Milcza wypowiedział się za przyjęciem uchwały . Nie 

podjęcie , a przesunięcie w czasie może mieć negatywne skutki dla społeczności Milczy. 

Radny Stanisław Stapiński  wniósł o podjęcie tej uchwały , a po jej przyjęciu o dokonanie analizy 

przy udziale odpowiednich służb załączników graficznych do Uchwały. 

 

Przewodniczący Rady po wypowiedzi radnego wycofał wniosek o niepodejmowanie tej uchwały . 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 256 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

15/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z wykonaną nadbudową przez Wytwórnię Ciast i Lodów ,, Milena '' w 

budynku usługowym na działce nr 396/2 w Rymanowie Zdroju ( przystanek autobusowy ), zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w ,, Umowie Użyczenia '' sprzedaje się w formie bezprzetargowej udział w 

działce oraz lokal nr 2 ( nadbudowa )wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku 

usługowego wynoszącym 9791/15355 części o powierzchni 139 m2. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych , wstrzymujących 3. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 257 / 09 . Uchwała załącznik do protokołu. 

 

16/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 396/5 o powierzchni 23 m2 położonej w Rymanowie Zdroju / 

przystanek autobusowy / z przeznaczeniem na poprawienie dojazdu do pomieszczeń 

magazynowych ,, Milena ''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymujących 2. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXVI / 258 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy nieruchomości rolnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako 

działka nr 3967/1 o pow. 0,1700 ha o zakup , której został złożony wniosek. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 259 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim z 

przeznaczeniem pod usługi farmaceutyczne ( apteka ). 

 

 Z projektem uchwały i je uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działki nr 590/2 o pow. 0,0252 ha i nr 589/4 o pow. 0,0196 ha są położone przy 

nowo budowanym ośrodku zdrowia we Wróbliku Szlacheckim i zostaną przeznaczone pod aptekę. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI /260 / 09. Uchwała załącznik do protokołu. 

 

19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we 

Wróbliku Szlacheckim oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 499/11 o pow. 

0,0630 ha i działka nr 499/12 o pow. 0,1451 ha . O zakup części działki 499 zwrócił się mieszkający 

w sąsiedztwie pozbawiony dojazdu do swego domu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 261 / 09 . Uchwała załącznik do protokołu. 

 

20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres 

dłuższy niż trzy  lata. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :o wydzierżawienie działki nr 425/3 o pow. 0,31 ha położonej w Rymanowie Zdroju z 

przeznaczeniem na cele rekreacyjno – sportowe zwrócili się Adam i Maciej Śliwka, którzy w 

swoich planach zamierzają stworzyć atrakcyjny i profesjonalny plac zabaw i rozrywki. Teren ten w 

planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczony jest na tego typu działalność. Proponuje się 

wydzierżawić na okres 9 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 262 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy nieruchomości gruntowych składających się z działek 

położonych w : Króliku Wołoskim, Głębokiem, Wisłoczku, Milczy, Sieniawie zwrócili się o 

przedłużenia umów dzierżawy . Proponuję  wydłużenie na okres 5 lat z przeznaczeniem pod 

uprawy rolne. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXVI / 263 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 Na obrady sesji przybyło 4 mieszkańców Bzianki. 

 

22/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał  Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dnia 24 lutego 2009 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  

działek położonych w Bziance o numerach : 620 o pow. 2,32 ha, 622 o pow. 1,37 ha, 623 o pow. 

4,17 ha o łącznej powierzchni 7,86 ha. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła 786 zł 

rocznie, a została wylicytowana na kwotę 16.150 zł przez Pana Alberta Szmyd zam.  w Haczowie. 

Protokół  z przetargu oraz umowa dzierżawy nie zostały podpisane przez potencjalnego dzierżawcę. 

W związku z powyższym proponuję ponowne wystawienie kompleksu działek do wydzierżawienia 

w drodze przetargowej na okres 5 lat. 

 

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali :  

 

1. Radna Przybyła – Ostap Krystyna z Bzianki wystąpiła z wnioskiem  o uchylenie przez Radę 

otrzymanych dwóch projektów uchwał, które dotyczą wydzierżawienie w drodze 

przetargowej nieruchomości gruntowych składających się z działek położonych w Bziance i 

Milczy. Radna złożyła wniosek formalny o pozostawienie tych działek dla dotychczasowych 

użytkowników na zasadach obowiązujących przy zawieraniu umów dzierżawy. Na dzień 

dzisiejszy część tych gruntów w Bziance jest częściowo zaużytkowana, a część nie. Jest 

grupa 24 rolników z Bzianki, którzy chcą zagospodarować rolniczo te grunty. Również 

zebranie wiejskie podjęło w tej sprawie stosowną uchwałę. 

2. Radny Zywar Jan zwrócił się z zapytaniem do uczestniczących w sesji mieszkańców 

Bzianki na jakich warunkach dotychczas użytkowali przedmiotowe grunty. 

3. Pan Ostap Henryk – mieszkaniec Bzianki powiedział, że sporne grunty od ponad 100 lat 

były zawsze własnością Bzianki jako tzw. mienie wiejskie. Zdaniem Henryka Ostapa gmina 

nie posiada dokumentów wskazujących na jej prawo własności. Brak jest stosownych 

zapisów w księgach wieczystych. Zwrócił się  z pytaniem: -,, na jakiej podstawie zarzuca się 

nam, że nie płacimy podatków do Gminy. Za tę nieprawidłowość winę ponosi Gmina. W 

odczuciu rolników dotychczasowych użytkowników tych gruntów działania Gminy 

stanowią zamach na ich własność. Jest to jawna grabież gruntów wsi Bzianka, przeciwko, 

której protestujemy''. 

4. Radny Sikora Zbigniew zwrócił się z zapytaniem, kto ureguluje zaległe podatki z minionych 

lat za użytkowane grunty oraz czy na te grunty złożono  wnioski o dopłaty unijne.  

 Na postawione zapytania wyjaśnień udzielił Burmistrz Gminy   stwierdzając, że na 

podstawie ustawy z dnia 26 maja 1990 roku dotychczasowe mienie wiejskie z mocy prawa 

stało się mieniem komunalnym Gminy. Gmina posiadająca osobowość prawną stała się 

właścicielem gruntów, a nie sołectwo , które osobowości prawnej nie posiada. Gdyby było 
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 potwierdzenie, że dotychczasowi dzierżawcy maja zawarte umowy na dzierżawę i opłacają 

należny czynsz dzierżawny sprawa ta byłaby bezprzedmiotowa. Działki te osobiście 

wizytowałem jesienią i odniosłem wrażenie,że stanowią one odłóg. W zaistniałej sytuacji 

obowiązkiem Gminy było ogłoszenie przetargu na dzierżawę gruntów na te trzy działki. 

Jeśli zostaną podważone przedstawione przeze mnie argumenty to wnoszę o dokonanie 

zapisu w sporządzanym protokole sesji, że jako Burmistrz nie dbam o dochody gminy. 

5. Przedstawiciel rolników zapewnił, że stosowne wnioski o dzierżawę zostały wniesione do 

Gminy w grudniu 2008 roku i pozostały bez odpowiedzi ze strony Urzędu. 

6. Radna Pani Przybyła-Ostap Krystyna z Bzianki potwierdziła, że podatki za te grunty były 

płacone. Nie znam powodu zaprzestania ich płacenia.  Nie są to grunty o wskazanych 

powierzchniach przypisanych do numerów trzech działek. Dotychczas użytkowane były 

jako tzw. „półmorgówki” powstałe z parcelacji gruntów byłego właściciela ziemskiego. 

7. Pan Kazimierz Polański potwierdził, że grunty te są użytkowane jako „półmorgówki” i 

może Burmistrz wizytując ich stan zagospodarowania nie mógł zauważyć, że nie wszystkie 

stanowią odłóg. Apeluje do Rady o dobra wolę, aby dać szansę chętnym mieszkańcom 

Bzianki na wydzierżawienie gruntów w formie bezprzetargowej a w przypadku gruntów na 

które nie będzie chętnych wykazać do przetargu. 

 

Po zakończeniu dyskusji o zabranie głosu poprosił Radny Andrzej Biel. Zgłosił wniosek formalny 

o wycofanie projektu uchwały dotyczącej udzielenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

przetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Bziance. 

  Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.  

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało odział 13 radnych.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, 2 było przeciw , przy 4 wstrzymujących się. 

  Wniosek został przyjęty. 

 

23/ udzielenie Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie   drodze przetargowej 

nieruchomości gruntowych na okres dłuższy nią trzy lata składających się z działek 

położonych w Milczy. 

Radny Andrzej Biel zgłosił wniosek formalny jak w przypadku projektu poprzedniej 

uchwały  o jej wycofanie.  

Innych wniosków nie zgłaszano. 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. Przewodniczący Rady 

ustalił , że w głosowaniu brało udział 13 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 

radnych, 4 było przeciw, przy 3 wstrzymujących się.       

Wniosek został przyjęty. 
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24/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata.  

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy nieruchomości gruntowych składających się z działek 

położonych w Rymanowie o numerach cz.1468/5 o pow. 30 m2 i cz.2902 o pow. 35 m2 zwrócili się 

o przedłużenie umów dzierżawnych. Proponuję  wydłużenie umów na okres 5 lat  z przeznaczeniem 

pod działalność handlową . / plac targowy i kiosk przy cmentarzu komunalnym/. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 264 / 09 . Uchwała załącznik do protokołu. 

 

25/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał z-ca Burmistrza  Gminy. 

 

Uzasadnienie : Przedsiębiorstwo Sanatoryjno – Turystyczne ,, Stomil '' Spółka z o.o w Rymanowie 

Zdroju złożyła wniosek o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój'' dla terenu oznaczonego symbolem 1.US w zakresie umożliwiającym 

zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kompleksu hotelowo- 

konferencyjnego pn.: Centrum Odnowy i Rekreacji''. Obecne zapisy Planu dotyczące 

wnioskowanego terenu umożliwiają jedynie budowę budynku o funkcji socjalno – administracyjnej. 

Wnioskowana zmiana przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego Uzdrowiska. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 265 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

26/ upoważnienia Burmistrza do przyjęcia dotacji ze środków finansowych Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz zaciągnięcia 

zobowiązań wekslowych. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał z-ca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : przyjęta dotacja w ramach Programu ''Współfinansowanie usuwania skutków 

powodzi w 2008 roku '' przeznaczona zostanie na realizację przedsięwzięcia pn. '' Przebudowa 

kanału sanitarnego PCV D200, rurociągu tłocznego PE-90 z przepompownia P-1, ogrodzeniem i 

umocnieniem rowu przydrożnego przy ul. Dworskiej w Sieniawie – uszkodzonych w wyniku 

powodzi w 2008 roku''. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVI / 266 / 09.  Uchwała załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

  

 

 Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Odpowiadając radnemu Stapińskiemu odnośnie złego stanu nawierzchni dróg w Milczy  stwierdził, 

że jak tylko pozwolą warunki pogodowe to będą wykonywane jak co roku prace remontowe dróg 

na terenie gminy Rymanów. Odpowiednie służby sprawdzą wskazany stan prawny drogi w Łazach 

koło p. Nykiel i wówczas podjęte zostaną działania odnośnie remontu. 

 

 

Odnośnie umocnienia brzegów rzeki w Klimkówce informuję radnego Kielara , że Podkarpacki 

Zarząd Melioracji udzielił pisemnej odpowiedzi do Urzędu Gminy na wcześniej zgłoszoną 

interpelację w tej samej sprawie. Sądzę , że i radny otrzymał pismo do wiadomości. Jeśli nie to  

sprawdzimy czy radny otrzymał ją do wiadomości. 

 

Interpelacje radnego Chodynieckiego w sprawie pilnego wykonania remontu drogi powiatowej – ul. 

Sicińska we Wróbliku Szlacheckim przekażę do Starostwa Powiatowego. 

 

 Udzielone odpowiedzi zadowoliły składających  interpelacje. 

 

 

 ad. 12   -   Wnioski i zapytania 

  

 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych radnego za 2008 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku. 

Oświadczenia będą przyjmowane w czasie pełnienia dyżuru w poniedziałki w Biurze Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Radny Pan Sikora Zbigniew z Sieniawy wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do Zarządcy 

zbiornika w Sieniawie o wyrażenie zgody na pozyskanie żwiru na tzw. ,, cofce ''  celem 

poprawy dróg polnych w Sieniawie i Głębokiem. Ze strony rolników zadeklarował , że 

własnymi ciągnikami go wywiozą , potrzebna będzie koparka którą chcielibyśmy 

wykorzystać również do poprawy stanu cieku wodnego k. cmentarza w Sieniawie. 

 

3. Radny Pan Rajnik Tomasz z Posady Górnej wnioskuje o : 

 

 ustawienie znaku koło Posterunku Gazowniczego w Posadzie Górnej określającego jaki szeroki 

pojazd może przejechać drogą gminną . Poprzedni znak, który zniknął z niewiadomych 

przyczyn określał szerokość 1,80 m. Prośba o ponowne jego ustawienie, 
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 zamontowanie na 2 ulicach w Posadzie Górnej luster w rejonie tzw. malowanki i w innym 

niebezpiecznym odcinku ul. Nadbrzeżnej gdzie jest prawie prosty zakręt z uwagi na 

bezpieczeństwo kuracjuszy, którzy wykorzystują te ulice do spacerów, 

 

 oczyszczenie zamulonego rowu przy drodze wojewódzkiej  przy ul. 3 Maja przy posesji nr 10 i 

24 oraz mostku na drodze gminnej, którego przepustowość jest znacznie ograniczona, 

 

 przestrzegania określonych godzin otwierania poczekalni PKS w Rymanowie Zdroju, 

 

 ustawienie na ul. Zdrojowej w Rymanowie Zdroju znaku informującego o możliwości 

parkowania pojazdów na parkingu przy ul. PCK. 

 

4. Radny Pan Kielar Kazimierz z Klimkówki wnioskuje o : 

 

 dokonanie  wycinki drzew przy drodze krajowej w Klimkówce w rejonie skrętu na drogę 

powiatową do Klimkówki, 

 

 przystąpienie do opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego celem 

wskazania terenów pod zalesienia . Jest to wymagane przy składaniu wniosków o pozyskanie 

dotacji przez rolników, 

 

 zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie będzie dokonywany odbiór ściągniętego eternitu z 

pokryć dachowych do utylizacji, 

 

 zwrócił się z prośbą aby w przypadku uzyskania zgody na pobór żwiru ze zbiornika w 

Sieniawie na  naprawę  dróg polnych uwzględnić potrzeby sołectwa Klimkówki. 

 

5. Radny Pan Kandefer Maciej z Rymanowie wnioskuje o pilną potrzebę wykonania remontu 

rozjechanego odcinka drogi do budynku tzw. Starej garbarni / posesja p. Szepieniec Michał / 

przez garażujące tam samochody wykorzystywane w prowadzonych pracach regulacyjnych 

rzeki Tabor, 

 

6. Radny Pan Stapiński Stanisław – wnioskuje o udostępnienie treści protokołu pokontrolnego 

z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Urzędu Gminy przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową członkom Komisji Rewizyjnej . 

 

7. Pan Bruk Bronisław – sołtys wsi Puławy w imieniu mieszkańców wniósł pod rozwagę 

zmianę dotychczasowej formy odbioru odpadów. Mieszkańcy wyrazili wolę zakupu we 

własnym zakresie pojemników 120 l na odpady komunalne  za opróżnienie których będą 

płacić indywidualnie . 

 

 zwrócił się z prośbą o wyegzekwowanie od Geofizyki Kraków naprawy dróg która podczas 

wykonywania badań geofizycznych uległy zniszczeniu, 

 

 

8. Pan Szajna Czesław – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wnioskuje o 

wykonanie barierki ochronnej na ulicy Mitkowskiego naprzeciw warsztatu samochodowego. 

 

9. Radny Pan Zywar Jan – wnioskuje o pozyskanie koparki do oczyszczenia rowów we 

Wróbliku Królewskim oraz o wykonanie obcinki gałęzi drzew nad drogą gminną, 
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10. Radny Pan Smolik Henryk – wnioskuje o wykonanie naprawy rozjechanego pobocza na 

zakręcie drogi koło szkoły w Posadzie Górnej przez wykonawcę robót regulacyjnych na 

rzece Tabor. 

 

 

 ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 > wystąpię do OZGW w Krakowie o wyrażenie zgody na pozyskanie żwiru na tzw.,,cofce '' 

zbiornika w Sieniawie. Zrobimy rozeznanie cenowe kosztów wykonania rowu k. Cmentarza w 

Sieniawie. 

 

 > dokonamy oznakowania parkingu w Rymanowie Zdroju . Pozostałe wnioski radnego 

Rajnika Tomasza zostaną przekazane odpowiednim służbą z prośbą o dokonanie wizji w terenie i 

ustalenia sposobu ich realizacji. 

 

 > wystąpię do Zarządu Dróg Krajowych o wykonanie wycinki drzew. Podjęta przez Radę 

uchwała w sprawie opracowania Studium Zagospodarowania Gminy Rymanów bez potrzeby 

opracowania zmian w planach zagospodarowania wystarczy do wskazania terenów pod zalesienia. 

Podjęte zostały działania o zapytanie o cenę na usługi związane z odbiorem eternitu do utylizacji, 

które będą wykonane w okresie póżniejszym. 

 

 > wystąpię o dokonanie naprawy wskazanego odcinka drogi przez radnego Kandefer 

Macieja. 

 

 > dwóch systemów odbiorów śmieci w gminie być nie może. Jeśli będzie taka wola Rady to 

należy dokonać stosownych zmian w regulaminie odbioru śmieci. Uważam, że obowiązujący 

obecnie system się sprawdził na terenie Gminy. Sprawę zniszczonych dróg  po wykonanych pracach 

geofizycznych nie patrzeć czyja to droga  proszę zgłaszać do Gminy. My będziemy z nim 

prowadzić rozmowy. 

 

 > wystąpię do Starostwa o wykonanie barierki ochronnej, o którą wnioskował Pan Szajna. 

 

 > obcinka gałęzi nad drogą gminną we Wróbliku Królewskim została zlecona. Sprawą 

oczyszczenia rowów zajmiemy się w okresie pózniejszym. 

 

 > wystąpię do wykonawcy robót regulacyjnych na rzece Tabor o naprawienie wskazanego 

odcinka pobocza drogi na zakręcie przy Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 

 ad. 14. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXVI sesji Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

całości. 
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 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom zamknął obrady XXVI sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /   

        Henryk Smolik 


