
 

     Pr o t o k ó ł  Nr XXXIV / 09 

 

 sesji Rady  Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 24 listopada 2009 roku 

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

 

 

 Sesję XXXIV otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Wojciech Farbaniec - zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar - sekretarz 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. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

 Przewodniczący rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji porządek obrad 

XXXIV sesji Rady Miejskiej poddał po d głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się  następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXXIII sesji. 

 

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

Burmistrza Gminy w okresie od XXXIII sesji Rady Miejskiej. 

 

6. Interpelacje radnych. 
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7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwal w sprawie : 

 

 1/ upoważnienia Burmistrza Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu 

p.n.,, Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz -Zdrój, Miejsce 

Piastowe i Rymanów'' dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego, 

 2/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2010 rok, 

 3/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 4/zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią kanalizacji 

sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 5/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 

 6/ uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2010 rok, 

 7/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat 

lokalnych, 

 8/ przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW '', 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ '', 

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

działki w Wisłoczku, 

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

działki w Rymanowie Zdroju, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje  radnych. 

 

9. Wnioski i zapytania. 

 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania . 

 

11. Zamknięcie sesji. 
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 ad. 3 porządku obrad 

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

 

 Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 pażdziernika 2009 

roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

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

okresie od XXXIII sesji. 

 

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

sesji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik. 

 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIII sesji wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXXIII sesji Rady. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie oraz ze swej działalności w okresie od XXXIII sesji przedstawił Pan Jan 

Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 

 ad. 6. Interpelacje radnych, 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

 ad. 7 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ upoważnienia Burmistrza Gminy do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu 

p.n.,,Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz -Zdrój, Miejsce 

Piastowe i Rymanów'' dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 Zastępca Burmistrza Gminy uzasadniając celowość podjęcia w/w uchwały powiedział między 

innymi, że  jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla 

jednostek OSP wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego . Preferencje 

dodatkowe będą miały tzw. projekty partnerskie, stąd propozycja zawarcia porozumienia w tej 

sprawie Gminy Rymanów z Gminami Iwonicz -Zdrój i Miejsce Piastowe. Liderem projektu , 

czyli głównym wnioskodawcą będzie Gmina Iwonicz-Zdrój. Udział własny to 15 % kosztów 

zakupu. 

Gmina Rymanów planuje aplikować o środki finansowe w ramach tego Programu, na zakup 

tzw. średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP  Rymanów / Posada Dolna /. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIV / 347 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2010 rok. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotacja przedmiotowa jest formą dopłaty do sprzedanej wody z wodociągu 

komunalnego na terenie Gminy Rymanów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie dla 

I grupy taryfowej /G/. Proponujemy ją w wysokości 1,25 zł do 1 m3 dostarczonej wody. 

 

 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 XXXIV / 348 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIV / 349 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią kanalizacji 

sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu 20 pażdziernika 2009 roku wpłynął do Urzędu Gminy wniosek Dyrektora 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego 

odprowadzania ścieków do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej na okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2010 roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych 

przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Rymanów. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów odprowadzania ścieków oraz 

sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału na dwie 

grupy taryfowe : 

Grupa I / G / - gospodarstwa domowe – 2,94 zł netto 

Grupa II /P/ - pozostali odbiorcy usług – 2,94 zł netto 

dla których cena – wyrażona w złotych za 1m3 odprowadzonych ścieków wynosi 2,94 zł netto oraz  
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stawka opłaty abonamentowej  - od odbiorcy /G / i /P / - niezależna od ilości odprowadzonych 

ścieków , płacona za każdy okres obrachunkowy wynosi 10 zł netto . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie Przewodniczący Rady zwrócił się   do radnych, 

sołtysów  z prośbą  aby  informowali korzystających z urządzeń kanalizacyjnych o niewrzucaniu do 

sieci kanalizacyjnej różnego rodzaju odpadów poubojowych i innych, które powodują częste awarie 

i uszkodzenia pomp . Usuwanie awarii i zakup nowych części do pomp, które są bardzo drogie mają 

również wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz urządzeń kanalizacji 

sanitarnej. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13radnych , 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIV / 350 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie 

odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił z wnioskiem o podwyższenie  górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbierania odpadów 

komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Wniosek podyktowany został tym, że 

administrator składowiska w Dukli przekazał Zakładowi informację, że z dniem 31 grudnia 2009 

roku wygasa umowa  dotycząca składowania odpadów komunalnych. W związku z tym zostały 

podjęte działania mające na celu znalezienie składowiska odpadów najbardziej korzystnego ze 

względów ekonomicznych. Najbardziej korzystną ofertę po długich negocjacjach zaproponował 

ZUT w Zagórzu . Cena na składowisku została ustalona w wysokości 199 zł za tonę i zawarto 

umowę na 3 lata. MPGK Krosno zaproponowało kwotę 260 zł za tonę i zawarcie umowy na 12 

miesięcy. Koszty związane z podniesieniem górnej stawki z 4,50 zł do 5,00 zł  są głównie 

spowodowane odległością nowego miejsca składowania  odpadów z Rymanowa do Zagórza, która 

wynosi 46 km w jedną stronę, czyli jest to dokładnie drugie tyle kilometrów niż na składowisko do 

Dukli. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę oraz fakt, że działalność w zakresie zbiórki 

odpadów przynosi straty złożenie wniosku jest uzasadnione. Zakład Gospodarki Komunalnej  

proponuje od 1 stycznia 2010 roku stawkę w wysokości 4,90 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 1 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIV / 351 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6/ uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2010 rok. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego  organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi . Po uchwaleniu przez Rade programu na początku przyszłego roku zostanie 

ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

zapisanych w budżecie gminy na 2010 rok. Projekt programu pozytywnie zaopiniowała Gminna 

Rada Sportu na swym  posiedzeniuw dniu 5 listopada 2009 roku. 

 

 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 XXXIV / 352 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa  i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych 

opłat lokalnych. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku ze zmianą inkasenta opłaty uzdrowiskowej w Restauracji ,, Straszny 

Dwór'' i koniecznością uzupełnienia danych Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju 

o skrót PSOUU przygotowany został jednolity  tekst uchwały.  

 

 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 XXXIV / 353 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : z uwagi na duży zakres koniecznych zmian dotyczących nowych uwarunkowań 

przestrzennych, ekonomicznych i społecznych w gminie jakie wprowadziła nowa ustawa o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uznano, że opracowanie nowego dokumentu będzie 

zdecydowanie czytelniejsze niż dokonywanie jego zmiany. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIV / 354 / 09.  Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : wpłynął wniosek inwestora dotyczący sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów '' w  zakresie umożliwiającym lokalizację 

elektrowni wiatrowej Vestas V90na działce nr ew. 2332 w Rymanowie wraz z linią energetyczną, 

stacja transformatorową oraz drogami i placami montażowymi, która w obowiązującym planie jest 

działką rolniczą. 

Projektowana zmiana nie zakłóci ładu przestrzennego oraz przyczyni się do rozwoju społeczno – 

gospodarczego 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 XXXIV / 355 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''. 

 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : wpłynął wniosek inwestora dotyczący sporządzenia zmiany przedmiotowego planu 

w zakresie umożliwiającym lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr. 

ew:  1062/1, 1060/1 i 1060/2 w Rymanowie Zdroju, obręb ewidencyjny Deszno, z uwagi na to, że w 

obowiązującym planie działki te przeznaczone są pod tereny rolnicze, na których nie można 

lokalizować zabudowy mieszkaniowej. Zmiana nie zakłóci ładu przestrzennego oraz przyczyni się 

do rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym obszarze. 

 

 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 XXXIV / 356 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 / Przerwa w obradach sesji do godziny 10 4o. 
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11/ udzielenia Burmistrzowi  Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

działki w Wisłoczku. 

 

  Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wisłoczku zwróciła się z wnioskiem  o 

nieodpłatne przekazanie drogi polnej o numerze ewidencyjnym nr 184 o pow. 0,71 ha na rzecz 

Gminy Rymanów. Spółdzielnia w obrębie w/w drogi  nie posiada własnych gruntów. 

 

 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 XXXIV / 357 / 09.  Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

działki w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Uzdrowisko Rymanów zwróciło się z prośbą o bezpłatne przekazanie działki nr 

398/3 o powierzchni 0,0658 ha położonej w Rymanowie Zdroju na rzecz Gminy Rymanów. Działka 

w terenie jest częścią ulicy Parkowej w Rymanowie Zdroju. 

 

 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 XXXIV / 358 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi trzej dzierżawcy nieruchomości gruntowej obejmującej cz. dz. Nr 

1468/5  położonej w Rymanowie zwrócili się o przedłużenie umowy dzierżawnej na której mają 

usytuowane tymczasowe budynki handlowe. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w 

drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 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 XXXIV / 359 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  o przedłużenie umowy dzierżawnej zwrócili się trzej dotychczasowi dzierżawcy cz. 

działki nr 89 na której usytuowane są tymczasowe garaże oraz dzierżawca działki nr 410/2  o pow. 

72 m2 na której usytuowany jest tymczasowy pawilon handlowy w Rymanowie Zdroju. Propozycja  

przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 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 XXXIV / 360 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nr  66/2 o pow. 42 m2 w drodze 

bezprzetargowej położonej w Rymanowie Zdroju zwrócił się nabywca kiosku handlowego, który 

zlokalizowany jest na tej działce. Proponuje się  jej wydzierżawienie na okres 5 lat. 

 

 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 XXXIV / 361 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działki nr 750 cz. o pow. 0,10 ha  zwrócił się o 

przedłużenie umowy dzierżawnej z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Proponuje się jej 

wydzierżawienie na okres 5 lat. 

 

 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 XXXIV / 362/ 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

      -  10  - 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działki nr 4194 o pow. 0,69 ha położonej w Klimkówce  

zwrócił się o przedłużenie  umowy dzierżawnej z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Proponuje się 

jej wydzierżawienie  na okres 5 lat. 

 

 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 XXXIV / 363 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

 ad. 9. Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Maciej Kandefer – skierował zapytanie czy zostały zakończone prace przy 

modernizacji dróg na osiedlu przy ul. Zielonej w Rymanowie z uwagi na potrzebę usunięcia 

powstałych tam usterek podczas wykonywanych prac. 

 

2. Radna Krystyna Przybyła – Ostap pytała czy w trakcie prac nad opracowaniem Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów 

przewidziane będą konsultacje społeczne. 

 

3. Radny Kazimierz Kielar wnioskuje aby z uwagi na często powtarzające się sytuacje 

zaklejania ogłoszeń sołtysa na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych rozważyć 

możliwość wykonania oddzielnych tablic lub wykonania oznakowania na obecnych 

tablicach miejsca na ogłoszenia sołtysa. 

- wystąpił z propozycją wykonania  bezpiecznego dojścia  do pomieszczeń znajdujących się 

w starej części domu ludowego w Klimkówce, a zwłaszcza do fillii Biblioteki Gminnej 

proponując zamiast schodów,które wychodzą bezpośrednio na drogę ,wybudowanie 

podjazdu z którego mogłyby korzystać również osoby niepełnosprawne. 

 

4. Radna Zofia Dereniowska  wnioskuje o wykonanie poziomego oznakowania pobocza 

poprzez jego omalowanie na drodze wojewódzkiej w rejonie Królika Polskiego i Szklar . 

Poprawi to zwłaszcza w godzinach nocnych bezpieczeństwo korzystających z tej drogi z 

uwagi na ostre zakręty i serpentyny. 

 

5. Radny Tomasz Rajnik – wniósł o wykonanie w ramach gwarancji naprawy uszkodzonego 

poprzecznego progu hamującego wody na rzecze Tabor w Posadzie Górnej w okolicy 

budynku nr 155  przy ulicy Nadbrzeżnej. 

Skierował zapytanie czy w ramach trwających prac na drodze wojewódzkiej w Posadzie 

Górnej zostanie wykonane uzupełnienie poboczy drogi i wyznaczony plac pod lokalizację 

nowego przystanku PKS w rejonie domu ludowego. 
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6. Radny Zbigniew Sikora  - wnioskuje o powołanie przez Rade Miejską dorażnej komisji 

zadaniem której będzie współpraca  z podmiotami odpowiedzialnymi za odbiór i 

zagospodarowanie odpadów śmieci na terenie naszej Gminy. 

 

  Przewodniczący Rady poparł inicjatywę radnego i w nawiązaniu do jego wniosku 

zaproponował aby tym problemem zajęła się Komisja Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

Uzdrowiskowych  poszerzona  o udział w jej pracy przewodniczących pozostałych stałych komisji 

Rady Miejskiej. 

 

Propozycja Przewodniczącego Rady poddana pod głosowanie została przyjęta przy 14 głosach za i 

1 wstrzymującym. 

 

7. Radny Jan Zywar wnioskuje o nasilenie patroli Straży Miejskiej i Policji  we Wróbliku 

Szlacheckim w rejonie dróg polnych w kierunku Polderu w związku z powrotem na tę trasę 

motocyklistów i samochodów terenowych,, kładów ''które niszczą pola i drogi dojazdowe. 

 

8. Radny Henryk Smolik prosił o szerszą informację z zakresu instalacji solarnej . Są zapytania 

społeczeństwa naszej gminy odnośnie organizowanych spotkań w tej sprawie . Jest duże 

zainteresowanie tym tematem. 

 

9. Pan Janusz Ligenza – przewodniczący zarządu osiedla nr 3 w Rymanowie Zdroju wnioskuje 

o przebudowę części chodnika koło posesji Pana Mrozka w Rymanowie Zdroju ,proponuje 

aby na tej części wykonać wejście schodkowe. 

 

10. Pan Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wniósł aby  przy 

trwających obecnie pracach przy regulacji rzeki Tabor w Rymanowie dokonano naprawy 

wykonanych wcześniej na tej rzece  koszy ubezpieczeniowego poniżej kładki do parku przy 

ul. Osiedle i wymytej przez wodę wyrwy dennej bezpośrednio za progiem poprzecznym 

naprzeciw jego budynku przy ul. Dworskiej. 

 

11. Pan Jan Dudzik – sołtys wsi Bałucianka wniósł o dokonanie remontu zniszczonej drogi 

powiatowej w Bałuciance. 

 

 

 ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> radnego Macieja Kandefra proszę o spotkanie po zakończeniu obrad sesji celem omówienia czego 

dotyczą zgłaszane uwagi z zakresu usunięcia usterek przy przebudowie dróg i chodników na 

osiedlu przy ulicy Zielonej w Rymanowie, 

> podczas prac nad opracowaniem Studium mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi – propozycje , które 

będą rozpatrywane przez zespół projektowy, 

> sołtysi w ramach swego zakresu czynności mają dbać o tablice ogłoszeń . Może by tak czasem 

podjąć wysiłek  o ich uprzątnięcie , oczyszczenie ze znajdujących się na nich różnego rodzaju już 

nieaktualnych grubych warstw plakatów przez co może nie byłoby takich problemów i wniosków. 

Nagannym jest wieszanie ogłoszeń na drzewach i za to winny być mandaty karne. Jeżeli będą 

wnioski sołtysów , przewodniczących zarządów osiedli o potrzebie zwiększenia ilości tablic 

ogłoszeniowych to zastanowimy się nad ich realizacją. 



Od nowego roku sołectwo będzie dysponować funduszem sołeckim , który będzie można 
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wykorzystać na wskazane przez radnego , sołtysa zadanie wykonania bezpiecznego dojścia do 

pomieszczeń znajdujących się w starej części domu ludowego w Klimkówce. 

> wniosek radnej z Królika Polskiego zostanie przekazany do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Rzeszowie . Mam obawy czy szerokość tej drogi  pozwala na malowanie takich pasów. 

> wszystkie wnioski dotyczące wskazanych uszkodzeń na regulowanej rzece Tabor w roku 

ubiegłym w Posadzie Górnej i Rymanowie przekażę do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z prośbą o ich naprawę w ramach gwarancji . 

Trwają  prace przy układaniu nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej w Posadzie Górnej i 

myślę, że zostaną też wyrównane i utwardzone pobocza .  Lokalizacja nowego przystanku PKS 

koło domu ludowego będzie na prywatnym terenie . Działania w tym temacie zostały podjęte , o 

czym informowałem radnego Rajnika przy składanych wnioskach – zapytaniach na posiedzeniach 

Komisji Rady jak i sesji. 

> uczestniczących w obradach sesji Panów Komendantów Policji i Straży Miejskiej proszę o ujęcie 

w swych planach działania wniosku radnego Zywara, 

> nie wiadomo mi , że było organizowane w Posadzie Górnej spotkanie i kto był jego 

organizatorem w temacie instalacji solarnej – baterii słonecznej. Jeśli są chętni wykonania we 

własnych domach takiej instalacji to proponuję to robić w ramach kredytu zaciągniętego w 

Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska .  

> dokonamy analizy zgłoszonego wniosku o przebudowę części chodnika wskazanego przez 

przewodniczącego zarządu osiedla nr 3 w Rymanowie Zdroju, 

> wystąpię do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie o dokonanie remontu zniszczonej drogi w 

Bałuciane o wykonanie której wnioskował sołtys wsi. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

O zabranie głosu Przewodniczącego Rady poprosił Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie 

Nadkomisarz Adam Dutka, który w swym wystąpieniu  udzielił wyjaśnień w sprawie zgłoszonej 

interpelacji na poprzedniej sesji dotyczącej włamań dokonanych w Króliku Polskim do plebanii i 

dwóch domów prywatnych. Poinformował również o podjętych działaniach w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa na drodze w Króliku Polskim i ich efektach . 

Zwrócił się z prośbą do radnych, sołtysów o współpracę  w temacie ustalenia uczestników 

rozjeżdżania pól uprawnych i dróg przez  motocyklistów i samochodów terenowych / kładów /.  

 

 

 ad. 11. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXXIV sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 11 55   zamknął 

obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował :        Przewodniczący 

         Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

          Henryk  Smolik 



 

 

 

 

 

 

 

 


