
 

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

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2009 roku 

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

 

 

 Sesję XXVIII 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. 

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 zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 15 radnych. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, 

 

2/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania ,, RYMANÓW '', 

 

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej dla 

Energii Wiatrowej Spółka z o.o  z siedzibą w Gliwicach, 

 

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla 

Energii Wiatrowej Spółka  z o.o  z siedzibą w Gliwicach, 

 

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania gruntem, 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego dysponowania 

gruntem. 

 

 Innych wniosków nie było. 
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Zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie oddzielnie. 

 

1 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie. 

W wyniku głosowania : głosujących 15 , za – 15 został przyjęty. 

 

2 wniosek  - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania ,, 

RYMANÓW ''. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za -15 został przyjęty. 

 

3 wniosek  - udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

gruntowej dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 został przyjęty. 

 

4 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 

dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o  z siedziba w Gliwicach. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 został  przyjęty. 

 

5 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania 

gruntem. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 został przyjęty. 

 

6 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego 

dysponowania gruntem. 

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 został przyjęty. 

 

 Projekty tych uchwał zostaną rozpatrzone w punkcie 7 jako podpunkty : 13,14,15,16,17,18. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji oraz uzupełniony 

o przyjęte wnioski porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada  jednogłośnie / 15 głosów za / przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miejskiej i XXVII sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXVI sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVI sesji i XXVII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXVI 

sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i absolutorium dla Burmistrza 

Gminy Rymanów, 

 2/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok, 
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 3/ utworzenia i prowadzenia przez Gminę Rymanów  szkoły ponadgimnazjalnej – 

czteroletniego technikum w zawodzie technik informatyk z siedzibą w Rymanowie, 

 4/ włączenia Technikum Informatycznego w Rymanowie do Zespołu Szkól Publicznych w 

Rymanowie, 

 5/ wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Rymanowie, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 596/6 we 

Wróbliku Szlacheckim, 

 7/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki rolno – 

budowlanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 8/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 11/ ujednolicenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntu gminnego, 

 12/ nadania nazwy ulicy w Rymanowie, 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, 

 14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW '', 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej 

dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 

dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania 

gruntem, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego 

dysponowania gruntem. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Przedstawienie przez przedstawicieli Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 

Krośnie zasad obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

 

 ad. 3 porządku obrad 

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

 

 Przyjęcie protokołu XXVI sesji odbytej w dniu 20 marca 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 Przyjęcie protokołu XXVII sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 30 marca 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
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 ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych  w 

okresie od XXVI sesji Rady Miejskiej. 

 

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

sesji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 

 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVI sesji i XXVII sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

od XXVI sesji . 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XXVI sesji i 

XXVII sesji nadzwyczajnej 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 Stanisław Stapiński z Milczy zgłosił interpelacje w sprawach : 

- potrzeby wykonania prac remontowych zniszczonej nawierzchni ul. Słonecznej w Milczy, 

- dowiezienia żwiru na poprawę stanu drogi w Łazach koło p. Nykiel. 

 

2. Radny Pan Jan Zywar z Wróblika Królewskiego zgłosił interpelację w sprawie poprawy 

stanu mostu drewnianego na drodze powiatowej we Wróbliku Królewskim na którym 

wypadła dziura oraz o wykonanie naprawy urwiska przy tym moście z którego obsuwa się 

ziemia. 

 

 ad. 7. porządku -  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał : 

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

 

1/w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2008 rok i absolutorium 

dla Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Rymanów  za 2008 rok, które było równocześnie wprowadzeniem do dyskusji. 

 

 Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy odczytał Uchwałę Nr IX / 28 / 2009 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie : 

sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2008 rok. 

 

 Pan Michał Chentosz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu gminy Rymanów za 2008 

rok oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2008 rok. 

 

 W dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2008 rok radny 

Pan Andrzej Biel zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia czy liczba funkcjonujących 

podmiotów gospodarczych  w 2007 roku  w stosunku do roku 2008 uległa zmniejszeniu czy  
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zwiększeniu  oraz o stan  zatrudnienia w Urzędzie Gminy w stosunku do 2007 roku. 

 

W dalszej części dyskusji radny Pan Henryk Smolik wskazał, że opracowane przez Burmistrza 

Gminy sprawozdania :  z realizacji budżetu Gminy Rymanów , z wykonania planu finansowego 

jednostek oraz z wykonanych zadań przez Gminę Rymanów w 2008 roku w sposób przejrzysty i 

bardzo dokładny przedstawiają ich wykonanie. W 2008 roku znacznie wzrosły dochody i wydatki 

budżetowe w stosunku do uchwalonego budżetu. Dochody wzrosły o 18,8 % , a wydatki o 19,3 

%.Znacznemu wzrostowi uległa wartość ewidencyjna majątku gminy. Poprawie uległ stan dróg 

gminnych. Dzięki poczynionym staraniom Burmistrza do budżetu gminy pozyskano znaczne środki  

z zewnątrz . Na uwagę zasługuje dobra ściągalność opłaty uzdrowiskowej . Przyznać należy , że 

realizacja zadań jak co roku wymagała wielu konkretnych posunięć i działań . Istotną rzeczą stało 

się poważne ograniczenie zadłużenia poprzez umorzenie części długu i częściową jego spłatę .  

Za prawidłową  realizacje budżetu i ujętych w nim zadań składam podziękowanie dla wszystkich , 

którzy uczestniczyli i przyczynili się do wykonania budżetu gminy w 2008 roku zarówno po stronie 

dochodów jak i wydatków. 

 

 Odpowiadając na postawione zapytania radnego Pana Andrzeja Biela Burmistrz Gminy 

stwierdził, że stan podmiotów gospodarczych utrzymuje się na dotychczasowym poziomie . Nie 

zauważa się zwiększonej ilości wyrejestrowania podmiotów gospodarczych. Stan zatrudnienia w 

Urzędzie Gminy wzrósł o 5 etatów . Są to zatrudnieni pracownicy Straży Miejskiej i pracownik do 

kontroli wewnętrznej. 

 

 Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr IX / 27 / 2009 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy z wykonania budżetu 

gminy za 2008 rok. 

 

 Dyskusji i zapytań nad Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej i wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej nie było. 

 

 Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt 

Uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i absolutorium dla Burmistrza 

Gminy Rymanów . 

 

 Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 271 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po udzieleniu absolutorium podziękował Burmistrzowi Gminy, zastępcy Burmistrza, skarbnikowi i 

sekretarzowi Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za 

realizację zadań finansowych i gospodarczych w 2008 roku. 

Za trud wniesiony w rozwój naszych miejscowości podziękował sołtysom i przewodniczącym 

zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

W swym wystąpieniu nawiązał do niepokojącego zjawiska , które dotyczy przeprowadzonych 

kontroli w Urzędzie Gminy i przesłuchań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne między innymi 
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wiceprzewodniczącego Rady podczas trwania obrad XXVI sesji. Jest to polityczna nagonka o czym 

świadczyć może podrzucona w ubiegłym roku kaseta z zawartością 10.000 zł zastępcy Burmistrza 

Gminy. Od tego zdarzenia zaczęły się różne działania kontrolne. Nic z niczego się nie bierze, ktoś 

za tym stoi. Podejrzany o podłożenie kasety poddał się dobrowolnie karze i nie musieli być 

przesłuchiwani inni świadkowie . Jestem zdania , żeby na różnego rodzaju spotkaniach z 

mieszkańcami o zaistniałej sytuacji rozmawiać . Nie jest to przyjemna sprawa , która na pewno nie 

ułatwia nam pracy. Burmistrzowi Gminy życzę  dużo zdrowia i wytrwałości w pracy dla dobra 

naszej rymanowskiej Gminy.  

 

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

realizując dalsze punkty porządku obrad. 

 

 

2/ 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 na 2009 rok. 

 

 W zapytaniu radny Andrzej Biel prosił o wyjaśnienie zaproponowanych zmian w planach 

dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu środków na nowe zadanie ,, Budowa 

kanalizacji w Bziance '' i na zakup śmieciarki samochodowej dla ZGK Rymanów. 

 

 Innych zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Salę obrad opuścił radny Marian Różowicz. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 272 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ w sprawie  utworzenia i prowadzenia przez Gminę Rymanów szkoły ponadgimnazjalnej – 

czteroletniego technikum w zawodzie technik informatyk z siedzibą w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : art. 58 ustawy o systemie oświaty mówi, że wszelkie kompetencje związane z 

zakładaniem szkoły lub placówki oświatowej posiada organ stanowiący JST. Zakłada się je na 

podstawie aktu założycielskiego i nadanego pierwszego Statutu . Akt założycielski i Statut stanowią 

załączniki do przedmiotowej Uchwały. 

 

 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 XXVIII / 273 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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4/ w sprawie włączenia Technikum Informatycznego w Rymanowie do Zespołu Szkól 

Publicznych w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : art. 62 ustawy o systemie oświaty zezwala na łączenie szkól różnego typu w 

zespoły, a ust. 5 art. 62 wyżej wymienionej ustawy mówi między innymi, że organ prowadzący 

zespól szkól lub placówek może włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki. Stąd propozycja 

włączenia do Zespołu Szkól Publicznych w Rymanowie nowo tworzoną szkołę – Technikum 

Informatyczne. 

 

 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  XXVIII / 274 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w 

Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek właścicielki nieruchomości lokalowej / zakład fryzjerski / została 

wykazana w trybie bezprzetargowym do sprzedaży działka nr 1494/1 o pow. 0,0048 ha celem 

poprawy zagospodarowania nieruchomości oraz poprawy dostępu do zakładu fryzjerskiego. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Na obrady sesji powrócił radny Marian Różowicz. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 275 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargową sprzedaż działki nr 

596/6 we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właścicielka działki nr 596/5 złożyła wniosek o zakup działki nr 596/6o powierzchni 

2 arów położonej we Wróbliku Szlacheckim celem poprawy zagospodarowania swej działki. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 276 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 

rolno – budowlanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działka nr 1242 o powierzchni 12 arów położona we Wróbliku Szlacheckim zostaje 

wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu na wniosek właścicieli  sąsiadujących z tą działką . 

 

 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 XXVIII / 277 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata . 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :Państwo Kandefer Maciej i Joanna oraz Pani Kurylak Alicja zwrócili się z prośbą o 

przedłużenie umów dzierżawnych na okres 5 lat nieruchomości gruntowej obejmującej cz. działki 

nr 2930/2 o powierzchni po 5 m2 położonej w Rymanowie na których zlokalizowane są ich garaże. 

 

 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 XXVIII / 278 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Państwo Kandefer Maciej i Joanna zwrócili się z prośbą o wydzierżawienie w 

drodze bezprzetargowej na okres 5 lat  cz. działki nr 2930/2 o powierzchni 2,5 m2 na której 

zlokalizowany jest garaż nabyty przez nich od Pana Kandefer Szymon. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 279 / 09 .  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ w sprawie 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 o numerach działek 

779,786,790 o łącznej powierzchni 1,02 ha położonych w Klimkówce Państwo Stanisław i 

Wilhelmina Penar oraz Pan Bek Jan zam. Sieniawa  dzierżawca działki nr 701/1 o pow. 1,00 ha 

położonej w Sieniawie zwrócili się z prośbą  o przedłużenie umów dzierżawy. Proponuję ich 

wydzierżawienie na okres 5 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

 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 XXVIII / 280 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ ujednolicenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntu gminnego. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie takiej uchwały pozwoli na ujednolicenie stawek czynszu dzierżawnego na 

konkretne cele określone w załączniku  Nr 1 dotyczącym sposobu korzystania z gruntów wraz z 

określeniem wysokości stawek podziału Gminy na strefy wykazane w załączniku Nr 2. 

 

 W dyskusji nad projektem uchwały radny Henryk Smolik zwrócił się z zapytaniem ile 

według ujednoliconych zasad będzie wynosić średnio opłata za zajęty teren pod garaż  w strefie I i 

II./ Rymanów miasto i Rymanów Zdrój /. Na posiedzeniach Komisji Rady opiniujących projekt 

uchwały była dyskusja o podwyższenie wysokości stawki dobowej za zajęcie terenu pod ,, cyrk '' w 

strefie I . Nikt nie zwrócił uwagi na proponowane wysokości stawek za tereny pod garażami. 

Według średnich wyliczeń powierzchnia garażu to 15 do 20 m2 . Przeliczając to wg. 

zaproponowanej stawki będzie to dość duży wydatek miesięczny. Moja propozycja aby dokonać 

dokładnej analizy skutków jej wprowadzenia. 

 

Radny Andrzej Biel  zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie ujednolicenia zasad ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntu gminnego i o 

skierowanie go do ponownego rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisje Rady. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, 2 było przeciw , przy 5 wstrzymujących się. 

 

 Wniosek został przyjęty. 
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12/ nadania nazwy ulicy w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Stowarzyszenie '' Nasz Rymanów '' zwróciło się do Burmistrza Gminy z wnioskiem , 

aby ulicę , dotychczas bez nazwy , łączącą ul. Grunwaldzką z ul. Kalwaria, nazwać imieniem 

Stanisława Mistygacza . Byłoby to godne uhonorowanie bohatera wojny obronnej, który oddał 

życie broniąc miasto przed wojskami niemieckimi we wrześniu 1939. Ponieważ jest to ulica nie 

zamieszkana , nie spowoduje to żądnych utrudnień organizacyjnych i finansowych. 

Również Zarząd Osiedla Nr 1 w Rymanowie pozytywnie zaopiniował zamiar podjęcia działań 

zmierzających do nadania nazwy ulicy Stanisława Mistygacza. 

 

 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 XXVIII / 281 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Po przyjęciu przez Radę Miejską Uchwały słowa podziękowania za jednomyślność  jej 

podjęcia  skierował Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rymanowie Czesław Szajna . Jest  to 

godne  uhonorowanie bohatera , który oddał życie broniąc miasto Rymanów. 

 

 

13/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  właściciele działek o numerach : 1060/4, 1062/3 , 1062/4, 1061/4, 1057/4 i 1060/7 

położonych w Rymanowie zwrócili się z wnioskiem o przejęcie w/w działek na rzecz Gminy 

Rymanów.  Działki te w terenie stanowią drogę dojazdową do ich posesji , która na ich koszt została 

wydzielona i utwardzona. 

 

 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 XXVIII / 282 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 

 Z treścią Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmianę MPZP ,, Rymanów '' planuje się w celu umożliwienia rozwoju społeczno – 

gospodarczego miasta Rymanów. W obszarze objętym zmianą położone są dwie działki gminne o 

łącznej powierzchni 0,8971 ha, które obecnie przeznaczone są pod tereny rolnicze. 
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Planuje się zmianę przeznaczenia przedmiotowych działek pod tereny produkcyjno – usługowe. 

Również do Burmistrza Gminy wpłynęły wnioski o zmianę w/w Planu dla terenów rolniczych w 

zakresie umożliwiającym  realizację inwestycji produkcyjno – usługowych. 

Zmiana planu we wnioskowanym zakresie  nie zakłóci ładu przestrzennego miasta, a  przyczyni się 

do rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Rymanowa. 

 

 W dyskusji radny Andrzej Biel wniósł aby koszty związane ze zmianą planu zostały pokryte 

przez wszystkich wnioskodawców w wysokości proporcjonalnej do obszaru objętego zmianą . 

 

 Innych 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 XXVIII / 283 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

gruntowej dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach. 

 

 Przystępując do prezentacji projektu uchwały i jej uzasadnienia Burmistrz Gminy 

poinformował, że uzasadnienie dotyczyć będzie czterech projektów uchwał związanych z budową 

Farmy Wiatrowej liczącej 13 turbin o mocy 2 MW każda przez Energię Wiatrową  Spółka z o.o 

w Gliwicach. Jest to zgodne z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla 

miejscowości : Klimkówka, Ladzin, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki. Firma ta zwróciła się 

z prośbą do Gminy Rymanów o wyrażenie zgody na prawo dysponowania gruntem w celu 

wykonania we własnym zakresie i ze swoich środków remontu i modernizacji dróg dojazdowych i 

rowów oraz budowy dróg dojazdowych do farmy wiatrowej. W tym celu byłyby wykorzystane 

istniejące drogi oraz części działek gminy jak i prywatnych rolników pozyskiwane ze środków 

własnych Firmy a które po wykonaniu zostałyby przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy. Ponadto 

Firma zwróciła się z prośbą o ustanowienie płatnej służebności przesyłu na wykonanie linii 

kablowej energetycznej i teletechnicznej jak i ustanowienie płatnej służebności  przestrzeni 

powietrznej dla pracy urządzeń elektrowni wiatrowej. W wyniku budowy Farmy powstaną 

utwardzone i poszerzone drogi, które będą służyły mieszkańcom tych miejscowości jako dojazd do 

pól uprawnych . Ponadto tak ulepszone drogi będzie można wykorzystać jako drogę awaryjną 

łączącą drogę krajową z droga powiatową Wróblik Królewski – Targowiska. 

 

 W zapytaniu radny, a równocześnie sołtys wsi Klimkówka Kazimierz Kielar pytał o 

możliwość odbycia spotkania inwestora  z rada sołecką w celu wynegocjonowania coś dla tej 

miejscowości. Mam wiadomości , że tam gdzie powstają farmy wiatrowe  dochodzi do takich 

spotkań. 

 

 W wyjaśnieniu Burmistrz Gminy powiedział, że farmy powstaną na wykupionych gruntach 

prywatnych. Gmina po ich wybudowaniu będzie miała wpływy do budżetu od  budowli w 

wysokości 2 % ich wartości. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 



 12 - 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 284 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu dla Energii Wiatrowej Spółka z o.o z siedzibą w Gliwicach. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady poinformował, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 285 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

17/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego 

dysponowania gruntem. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę nr XXVIII / 286 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

18/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego 

dysponowania gruntem. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXVIII / 287 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad.8 . Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Odpowiadając radnemu Stanisławowi Stapińskiemu odnośnie potrzeby wykonania prac 

remontowych zniszczonej nawierzchni ulicy Słonecznej w Milczy stwierdził, że jest opracowywana 

dokumentacja na przebudowę ulicy Słonecznej i Szkolnej w Milczy na 2010 rok do programu tzw. 

Schetynówki. Obecnie chcemy wykonać tylko dorażny remont z wykonaniem brakującego odcinka 
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rowu przy ul. Słonecznej. Po wykonaniu rowu Gmina wykupi grunt od właściciela, który wyraził 

zgodę na jego wykopanie. 

Poprawimy wskazany odcinek drogi w Łazach. 

 

Interpelację radnego Jana Zywara w sprawie poprawy stanu mostu drewnianego we Wróbliku 

Królewskim i naprawę urwiska przy tym moście przekażemy do Starostwa Powiatowego. 

 

 Udzielone odpowiedzi zadowoliły składających interpelacje. 

 

 ad. 9 . porządku 

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

 

 Przybyli na obrady sesji przedstawiciele Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

w Krośnie w osobach : Pani Justyna Rączka i Pan Janusz Smyka  dokonali prezentacji zasad 

obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych. 

 

 ad. 10 .  Wnioski i zapytania 

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

 

1. Radny Pan Stanisław Stapiński z Milczy : 

 

 wniósł o podjęcie działań w zakresie odmulenia rowu melioracyjnego ,, tzw. Koszar '', który 

zaczyna się od Wróblika w kierunku Milczy. Zamulenie rowu powoduje rozlewanie się wody na 

grunty rolne przez co z użytkowania zostaje wyłączone 4 ha łąk, 

 

 wnioskuje o znalezienie skutecznego sposobu który spowoduje, że do dolnych pomieszczeń w 

budynku szkoły w Milczy nie będzie wpływała woda, 

 

 wnioskuje o rozważenie możliwości ustawienia kontenera na śmieci przy Domu Ludowym w 

Milczy. 

 

 

2. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej : 

 

 zwrócił się z zapytaniem czy krążące pogłoski, że na obszarach tych gmin na których budowane 

są farmy wiatrowe można nie stosować poboru przez Zakład Energetyczny opłat za tzw. Przesył 

prądu. 

 

 

3. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki zwrócił się z zapytaniem w sprawach : 

 

 czy był zlecony remont drogi na odcinku od przystanku PKS / Góra / w Klimkówce w kierunku 

do Kopalni. Pytam dlatego, że wykonany on został niedostatecznie do potrzeb gdyż zostały 

załatane tylko duże dziury, 

 

 powodu nie wykonania przez Zarząd Dróg Krajowych wycinki drzew przy drodze krajowej w 

Klimkówce na wycinkę których zostały wydane decyzje, 

 

 wykonania zabezpieczenia oberwanych brzegów rzeki w Klimkówce przy posesji ul. Rzeczna 4 

i Zdrojowa 372, 
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 możliwości ustawienia kontenerów do odbioru plastiku i szkła w Klimkówce w rejonie wjazdu 

do sklepu Gminnej Spółdzielni / na górze / po prawej stronie drogi. 

 

4. Radny Pan Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju wnioskuje o : 

 

 wystąpienie do Zarządu Uzdrowiska S.A w Rymanowie Zdroju o odnowienie elewacji na 

budynku fizykoterapii na przeciw budynku Eskulap, 

 

 wykonania oczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej na drodze wojewódzkiej i drogach 

gminnych w Rymanowie Zdroju. 

 

 

5. Pan Czesław Szajna –  przewodniczący zarządu osiedla nr 1 Rymanów wnioskuje o :  

 

 zagospodarowanie wolnego placu / wnęki / przy ul. Rynek w Rymanowie pomiędzy budynkami 

p.Krukar – Gajda  a p. Urbanik, 

 

 kontrolę przestrzegania godzin zamykania restauracji przy ul. Bocznej w Rymanowie,  

 

 podjęcia działań naprawczych zniszczonego ekranu na ul. Bieleckiego lub usunięcie 

wystających po nim żelaznych prętów, 

 

 wykonanie odprowadzenia gromadzącej się kałuży wody na ulicy Grunwaldzkiej . Jest ona 

utrudnieniem i  niebezpieczeństwem dla przechodniów korzystających z chodnika a szczególnie 

dla dzieci dochodzących do przedszkola, 

 

 poprawienia stanu schodów przy budynku kina ,, SOKÓŁ '' w Rymanowie, 

 

 oznakowania miejsca na którym stała cerkiew w Wołtuszowej. 

 

 

6. Pan  Wiesław Poznar sołtys wsi Królik Polski , a zarazem delegat w Stowarzyszeniu 

Sołtysów Polskich zaapelował do sołtysów, radnych o wzięcie udziału w organizowanej 2 

dniowej wycieczki do Lichenia w dniach 29 – 31 maja br. Zgłoszenia chętnych przyjmował 

będę do dnia 5 – 6 maja br. 

 

 

 ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 > zbadamy kto jest zarządcą rowu melioracyjnego tzw. ,,Koszary '' celem podjęcia rozmów 

o wykonanie prac odmulających. 

Odwodnienie budynku szkoły w Milczy było wykonane. Niemniej jednak podejmę działania 

sprawdzające czy nadal dolne pomieszczenia są podtapiane , 

Na terenie całej gminy zostały zlikwidowane kontenery przy domach ludowych.  Zostaną podjęte 

działania zmierzające do likwidacji dzikich wysypisk śmieci przy domach ludowych. 

  > na terenie gminy nie mamy jeszcze tyle urządzeń energetycznych żeby zabezpieczyły 

nasze potrzeby. Niemniej wystąpię z zapytaniem do ZE Spółka dystrybucyjną z prośbą o 
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wyjaśnienie postawionego zapytania przez radnego Tomasza Rajnika. 

 

 > gmina nie zlecała remontu odcinka drogi wskazanego przez radnego Kazimierza Kielar. 

Zarząd Dróg Krajowych zwrócił się z prośbą o przedłużenie wydanych decyzji na wycinkę drzew 

do końca 2009 roku.  Była udzielona pisemna odpowiedź odnośnie wykonania zabezpieczenia 

brzegów rzeki w Klimkówce i sądzę, że wnioskodawca otrzymał ją do wiadomości. Trudno jest mi 

teraz udzielić odpowiedzi . Sprawdzę otrzymaną odpowiedź w tej sprawie i wtedy udzielę Panu 

odpowiedzi.. 

Szczegóły ustawienia kontenerów na szkło i plastik proszę uzgodnić z kierownikiem Referatu 

Urzędu Gminy. 

 

 > wystąpię do Zarządu Uzdrowiska o odnowienie elewacji budynku fizykoterapii oraz zlecę 

oczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej o które wnioskował radny Henryk Smolik. 

 

 Odpowiadając na wnioski Czesława Szajny – Burmistrz Gminy stwierdził, że : 

 

 zostaną podjęte działania o zagospodarowanie wskazanego placu / wnęki /, 

 Straż Miejska sprawdzi godziny zamykania wskazanego lokalu i wyegzekwuje od właściciela 

ich przestrzegania , 

 Zarząd Dróg Krajowych w miejsce zniszczonego ekranu ma założyć grube pleksy, 

 wniosek w sprawie wykonania odprowadzenia gromadzącej się wody na ul. Grunwaldzkiej 

zostanie skierowany do Zarządcy Dróg Wojewódzkich, 

 podjęte zostaną działania o wykonanie poprawy stanu estetycznego schodów koło kina ,, 

SOKÓŁ '', 

 zwrócę się do dzierżawcy terenów na Wołtuszowej z prośbą o oznakowanie wskazanego 

miejsca na którym stała cerkiew. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 

 ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXVIII sesji Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom  o godzinie 13 5o  zamknął 

obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

         Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         

                  Henryk Smolik 

 

 



 

 

 

 


