
PROTOKÓŁ Nr LII/18

z LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

odbytej w dniu 23 marca 2018 roku

miejsce: sala narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

LII  sesję  o  godz.  9:15  otworzyła  i  prowadziła  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  
w Rymanowie Pani Krystyna Przybyła-Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych tj. wystarczająca
ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wyjaśnienie: Sesja rozpoczęła się z 15 minutowym opóźnieniem w związku z uroczystym
wręczeniem nagród Burmistrza Gminy najlepszym sportowcom pochodzącym z terenu Gminy
Rymanów, a którzy osiągnęli  wysokie wyniki  sportowe we współzawodnictwie krajowym i
międzynarodowym.

1. Otwarcie sesji.

W sesji uczestniczyli:

 Radni:
 Pan Biel Andrzej,
 Pan Chentosz Michał,
 Pan Chudziński Kamil,
 Pan Guzylak Krzysztof,
 Pan Kielar Kazimierz,
 Pan Kijowski Józef,
 Pan Oberc Józef,
 Pan Pitrus Andrzej,
 Pani Krystyna Przybyła-Ostap,
 Pan Rajnik Tomasz,
 Pan Szybka Adam,
 Pan Śliwka Ignacy,
 Pan Urbanik Tadeusz,
 Pan Jan Wacławski,
 Pan Grzegorz Wołczański.

 Pan Farbaniec Wojciech - Burmistrz Gminy Rymanów,

 Pan Jan Materniak - Z-ca Burmistrza Gminy Rymanów,

 Pan Penar Marek - Sekretarz Gminy Rymanów,

 Pani Łożańska Bernarda - Skarbnik Gminy Rymanów,
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 Pani Zajdel Bożena - Radca Prawny,

 Pani Anna Kwiatkowska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,

 Pan podkomisarz Witold Podlaszczak –  Komendant  Komisariatu  Policji  
w Rymanowie,

 Pan Jan Kilar  - Prezes  Zarządu  Oddziału  Powiatowego  i  Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

 kierownicy  gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  kierownicy  Referatów  Urzędu
Gminy w Rymanowie,

 sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z terenu Gminy Rymanów.

Listy obecności uczestników LII sesji załączono do niniejszego protokołu. 

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 

Pani Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad LII sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LI z sesji odbytej w dniu 23 lutego 2018 r. 
4. Informacja  Przewodniczącej  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  o  uczestnictwie  

w spotkaniach i uroczystościach w okresie od LI sesji.
5. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o sposobie załatwienia wniosków i zapytań

zgłoszonych  na  LI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  wraz  z  informacją  
z działalności Burmistrza Gminy w okresie od LI sesji.

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. Interpelacje  radnych  –  wnioski  i  zapytania  radnych,  przewodniczących  zarządów

osiedli oraz sołtysów.
8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.
2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok.
3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok.
4) w sprawie podziału  gminy  Rymanów na okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
5) w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
6) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój.
7) w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy

Rymanów  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na
2017 r.”.

8) w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku”.
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9) w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Rymanowie.
10) zmieniającej  uchwałę  w sprawie  ustanowienia  (grupowego)  pomnika  przyrody

„Na Cerkwisku”.
11) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego „RYMANÓW”.
12) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego „RYMANÓW” - ETAP I – część 2.
13) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”.
14) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  przez  Gminę  Rymanów  darowizny

nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w obrębie  ewidencyjnym  Posada
Górna.

9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji.

Nie było wniosków o zmianę porządku obrad LII sesji. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu LI z sesji odbytej w dniu 23 lutego 2018 roku.

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z LI sesji odbytej w dniu 23 lutego 2018
roku, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej Biuletynu
Informacji  Publicznej  Gminy  Rymanów oraz  przed  rozpoczęciem LII  sesji,  wobec  czego
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.

W wyniku głosowania protokół LI z sesji Rady Miejskiej został przyjęty przy 15
głosach za tj.: jednogłośnie. 

Ad. 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w
spotkaniach i uroczystościach w okresie od LI sesji.

Pani Krystyna Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawozdanie z
uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 23 lutego do 23
marca 2018 roku. 

(sprawozdanie – załącznik do protokołu)

Ad. 5. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o sposobie załatwienia wniosków
i zapytań zgłoszonych na LI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z
działalności Burmistrza Gminy w okresie od LI sesji.

Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o sposobie
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załatwienia interpelacji,  wniosków i zapytań zgłoszonych na sesjach LI Rady Miejskiej w
Rymanowie. 
Przedstawił  także  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  oraz  wykaz  postępowań  z zakresu
zamówień publicznych za okres od 23 lutego do 23 marca 2018 roku.

(przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu)

Ad.  6  Informacja  z  wykonania  uchwał  podjętych  na  LI  sesji  Rady  Miejskiej  w
Rymanowie.

Pan Marek Penar – Sekretarz Gminy Rymanów przedstawił informację z wykonania uchwał
oraz poinformował o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy za okres od 23 lutego do 23
marca 2018 roku.

Ad.  7  Interpelacje  radnych  –  wnioski  i  zapytania  radnych,  przewodniczących
zarządów osiedli oraz sołtysów.

(kolejność zgłaszania chronologiczna)

Interpelacja:

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki:

 Interpelacja  w  sprawie  budowy  chodnika  i  nowej  nawierzchni  drogi
powiatowej w Klimkówce ul. Zdrojowa.

Wnioski i zapytania:

Krystyna Przybyła-Ostap - radna z Bzianki:

 Wniosek o zajęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży działek w
Sieniawie ul. Wiśniowa leżących wzdłuż drogi prowadzącej do zalewu. 

Kamil Chudziński - radny z Klimkówki:

 Wniosek o naprawę drogi powiatowej w Klimkówce ul. Zdrojowa przez las.

 Wniosek o naprawę wystającej studzienki kanalizacyjnej Klimkówce w drodze
gminnej prowadzącej do cmentarza parafialnego.

Andrzej Biel - radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jaka jest planowana taryfa za ścieki w 2018 roku?

 Pytanie: Jakie są plany z lokalem po rozwiązaniu Straży Miejskiej?

 Wniosek o naprawę zadaszenia altany na placu zabaw w Rymanowie w
parku im. Anny z Działyńskich Potockiej. 

 Wniosek o uprzątnięcie wiatrołomów w Rymanowie Zdroju na terenach

4Protokół Nr LII/18



należących do Uzdrowiska Rymanów.

Tomasz Rajnik - radny z Posady Górnej:

 Pytanie: Jak wygląda status prawny działki nr ewid. 1390 w Posadzie
Górnej ul. Nadbrzeżna?

Krystyna Przybyła-Ostap - radna z Bzianki:

 Wniosek  o  umieszczenie  znaku  "STOP"  w  Bziance  na  skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej 887 z drogą powiatową w kierunku Haczowa. 

Grzegorz Wołczański - radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jakie są kwoty uzyskane po przetargu z licytacji komorniczej z
zajętego majątku ruchomego po firmie Łącz-Bud?

Janusz Dąbrowski - sołtys z Głębokiego:

 Wniosek  o  naprawę  drogi  powiatowej  w  Głębokiem  po  zimie  na
wysokości sklepu GS SCH oraz około 450 m powyżej.

 Wniosek  o  wyprostowanie  znaku  drogowego  na  drodze  gminnej  na
wysokości sklepu GS SCH.

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi pod koniec obrad udzieli Burmistrz Gminy lub
wyznaczeni pracownicy

Przerwa w obradach od godziny 10:00 do godz. 10:15.

Ad. 8. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Pani Bernarda Łożańska – Skarbnik
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Na  przedsięwzięciu  realizowanym  w  okresie  od  2017  roku  do  2019  roku  pn.:  „Rozwój
infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno-rekreacyjnego w Rymanowie-Zdroju”
zwiększa  się  łączne  nakłady  w  związku  ze  zwiększeniem  wartości  przetargu  o  kwotę
1 830 000,00 zł  do kwoty 14 356 057,50 zł w tym po zmianie nakłady na 2018 rok kwota
56 623 471,00 zł oraz nakłady na rok 2019 kwota 7 578 529,00 zł.
Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 1 o kwotę
1 830 000,00 zł w tym w 2019 roku o kwotę 1 830 000,00 zł.

5Protokół Nr LII/18



Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/485/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Pani Bernarda Łożańska – Skarbnik
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Dokonano następujących zmian w planach dochodów:
W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono plan na darowizny na zakup książek do
biblioteki szkolnej w kwocie 1.000,00 zł.
W  dziale  852  Pomoc  społeczna  zwiększono  plany  na  zwrotach  nienależnie  pobranych
świadczeń o kwotę 2.000,00 zł.
W  dziale  855  Rodzina  wprowadzono  dofinansowanie  z  resortowego  programu  rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2018 w kwocie 800.000,00 zł.
Łącznie dochody zwiększono o kwotę 803.000,00 zł.
 Dokonano następujących zmian w planach wydatków:
W  dziale  700  Gospodarka  mieszkaniowa  wprowadzono  wydatki  w  kwocie  30.000  zł  na
odszkodowanie zgodnie z ugodą sądową dla Stowarzyszenia Spotkania Rymanów za nakłady
poniesione  na  remont  dzierżawionego  obiektu  w  Łazach,  który  gmina  planuję  przekazać
innemu stowarzyszeniu.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki na
straży miejskiej o kwotę 54.192,00 zł.
W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzono wydatki zgodnie z otrzymaną darowizną w
kwocie 2.000,00 zł na zakup książek do szkolnej biblioteki, przesunięto z wydatków bieżących
kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy hali sportowej
w Sieniawie o budynek szkoły podstawowej oraz zwiększono wydatki o kwotę 24.192,00 zł. na
dotację  dla  Gminy  Haczów  dla  dzieci  z  terenu  Gminy  Rymanów  uczęszczających  do
niepublicznego przedszkola w Gminie Haczów.
W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki w kwocie 2.000 zł na zwroty dotacji z
tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 
W dziale 855 Rodzina zgodnie z dofinansowaniem zwiększono wydatki w kwocie 800.000,00
zł na żłobek.
Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 803.000,00 zł.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Andrzej Biel – radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jak duży ma być obiekt  projektowany w Sieniawie jako rozbudowa sali
gimnastycznej?
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o Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Gminy  informując,  że  ma  to  być  obiekt  o

powierzchni ok. 3000 mkw.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/486/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Pani Bernarda Łożańska – Skarbnik
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Dokonano następujących zmian w planach dochodów:
W  dziale  754  Ochotnicze  straże  pożarne  zgodnie  ze  złożonym  wnioskiem  otrzymaliśmy
dofinansowanie  z  Funduszu  Pomocy  Pokrzywdzonym  oraz  Pomocy  Postpenitencjarnej  –
Funduszu Sprawiedliwości na nabycie sprzętu ratownictwa dla OSP kwota 103.820,31 zł.
Łącznie dochody zwiększono o kwotę 103.820,31 zł.
 Dokonano następujących zmian w planach wydatków:
W  dziale  754  Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  zwiększono  wydatki
zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem o kwotę 103.820,31zł na zakup sprzętu ratownictwa
dla OSP.
Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 103.820,31 zł.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki:

 Pytanie: Czy wiadomo jaki sprzęt ma być kupiony za kwotę ponad 103 tysiące zł?
o Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy informując, że jest pełna lista sprzętu

jaki otrzymają jednostki OSP z terenu Gminy Rymanów w ramach Funduszu
Sprawiedliwości.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/487/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

4) w sprawie podziału  gminy  Rymanów na okręgi  wyborcze,  ustalenia  ich  granic  
i     numerów oraz liczby radnych wybieranych w     każdym okręgu wyborczym.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Marek Penar – Sekretarz Gminy
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Rymanów.

Uzasadnienie:
W dniu 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1
rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie do 60 dni od wejścia w
życie ustawy, natomiast w art. 13 ust. 1 określono, że rada gminy dokona podziału gminy na
stałe  obwody  do  głosowania  w  terminie  1  miesiąca  od  dnia  podziału  gminy  na  okręgi
wyborcze.
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej uchwały te mogą być podjęte na
jednej  sesji  rady,  z  zastrzeżeniem,  że  w pierwszej  kolejności  zostanie  podjęta  uchwała  w
zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/488/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

5) w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  
numerów i     granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Marek Penar – Sekretarz Gminy
Rymanów.

Uzasadnienie:
W dniu 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych  ustaw  w  celu  zwiększenia  udziału  obywateli  w  procesie  wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 12 ust. 1
rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie do 60 dni od wejścia w
życie ustawy, natomiast w art. 13 ust. 1 określono, że rada gminy dokona podziału gminy na
stałe  obwody  do  głosowania  w  terminie  1  miesiąca  od  dnia  podziału  gminy  na  okręgi
wyborcze.
Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej uchwały te mogą być podjęte na
jednej  sesji  rady,  z  zastrzeżeniem,  że  w pierwszej  kolejności  zostanie  podjęta  uchwała  w
zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Grzegorz Wołczański – radny z Rymanowa:

 Wniosek o wpisanie adresu budynku Kina „Sokół” ul. Grunwaldzka 9 w związku z
planowaną rozbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
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o Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Gminy,  który  poinformował,  że  taki  adres

zostanie wpisany. 

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/489/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

6) zmieniającej uchwałę w     sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Nadleśnictwo  Rymanów  zwróciło  się  z  prośbą  o  uściślenie  zapisów  Statutu  Uzdrowiska
Rymanów  Zdrój  w  zakresie  czynności  zabronionych  w  poszczególnych  strefach  ochrony
uzdrowiskowej, a w szczególności w zakresie wyrębu drzew leśnych i parkowych.
W związku  z  powyższym zmianie  uległy  zapisy  §  4  Statutu,  który  został  dostosowany do
obecnie obowiązujących przepisów.
W chwili  obecnej trwają prace nad nowym operatem uzdrowiskowym, który powinien być
przedłożony  Ministrowi  Zdrowia  we  wrześniu  br.  Od  roku  2017  prowadzone  są  badania
klimatu przez Instytut Geografii PAN z Warszawy, na etapie zlecania są prace nad badaniami
właściwości leczniczych wód. Planuje się zakończenie w/w prac w sierpniu br.
Po uzyskaniu decyzji Ministra Zdrowia potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego  na  obszarze  Uzdrowiska  Rymanów  Zdrój  Rada  uchwala  nowy  Statut
Uzdrowiska na podstawie zaakceptowanego operatu.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Andrzej Biel – radny z Rymanowa:

 Pytanie: Dlaczego zabrania się budowy garaży wolnostojących? Czy nie jest to zbyt
rygorystyczny zapis?

o Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy, który poinformował, że zapisy wynikają

z ustawy, w której zakazuje się budowy ww. obiektów w strefie ,,A” ochrony
uzdrowiskowej,

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/490/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

7) w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  „Programu  współpracy  Gminy  
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Rymanów  z  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na
2017 r.”.

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Pan Jan Materniak – Z-ca Burmistrza
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art.  5a ust.  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego
roku,  jest  obowiązany  przedłożyć  organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu
terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni. 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/491/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

8) w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w     2018 roku”.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Pan Jan Materniak – Z-ca Burmistrza
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. tj. z 2017 r. poz.
1840,  z  późn.  zm.),  zobowiązuje  radę  gminy  (w  naszym  przypadku  Radę  Miejską  w
Rymanowie) do określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
Podjęcie  takiej  uchwały  stanowi  wypełnienie  obowiązku  zapewnienia  opieki  bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
Realizując  ten  obowiązek  przygotowany  został  „Program  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2018
roku”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
 odławianie bezdomnych zwierząt,
 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,
 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 usypianie ślepych miotów,
 wskazanie  gospodarstwa  rolnego,  w  celu  zapewnienia  miejsca  dla  zwierząt

10Protokół Nr LII/18



gospodarskich,
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z

udziałem zwierząt.
W przedmiotowym „Programie …” wskazano koordynatora i realizatorów poszczególnych
zadań  oraz  wysokość  środków  finansowych  planowanych  na  ich  realizację.  Zostały
przedstawione  w  formie  tabelarycznej,  w  odniesieniu  do  poszczególnych  jednostek
realizujących „Program...” (załącznik do „Programu …”)
Projekt „Programu…” został opracowany i zgodnie z art. 11a ust. 7 w/w ustawy przekazany
do zaopiniowania:

 właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
 organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

działającym na obszarze gminy – strona internetowa www.rymanow.pl
 dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na terenie gminy.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

Pan Andrzej Pitrus – radny z Królika Polskiego:

 Pytanie: Czy można do programu dopisać opiekę nad gołębiami?
o Odpowiedzi  udzielił  Z-ca  Burmistrza  Gminy  informując,  że  zwierzęta

podlegające opiece wymienione są w ustawie. 
 

Pan Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki:

 Wniosek  o  wpisanie  do  uchwały  zapisu  nakazującego  obowiązek  czipowania
zwierząt – psów przez właścicieli.

o Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz Gminy,  który poinformował,  że taki program

należy zaplanować z wyprzedzeniem. Pani Alicja Kurylak – kierownik referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy dodała, że są
prowadzone  prace  nad  ustawą,  która  nakazywałaby  obowiązek  czipowania
zwierząt – psów.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/492/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

9) w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w     Rymanowie.  

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Wojciech Farbaniec  – Burmistrz
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Straż  Miejska  w Rymanowie została powołana w 2007 roku uchwałą  Nr XI/85/007 Rady
Miejskiej  w  Rymanowie  z  dnia  15  października  2007  roku.  Jednostka  od  początku
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funkcjonowała w strukturze Urzędu Gminy w Rymanowie. W skład Straży Miejskiej wchodziły
cztery etaty, a od grudnia 2017 roku Straż liczy 2 etaty. Wskazać należy, iż funkcjonująca
Straż  Miejska w obecnej  formie nie  spełnia należycie  podstawowych zadań,  do realizacji
których została powołana. Rozwiązanie Straży Miejskiej w Rymanowie zostało ocenione przez
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Andrzej Biel – radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jaką ofertę pracy mają obecni strażnicy?
o Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy informując, że strażnicy planują swoją

przyszłość we własnym zakresie. Nie byli zainteresowani pracą jako strażnicy
miejscy w innej miejscowości.

Pan Michał Chentosz – radny z Posady Górnej:

 Zgłosił  sprzeciw  w  sprawie  likwidacji  Straży  Miejskiej  w  Rymanowie.  Likwidacja
Straży  Miejskiej  jest  złym  rozwiązaniem,  należałoby  zatrudnić  dodatkowo  dwóch
strażników i utrzymać jej działalność.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
przeciw, 1 radny wstrzymał się. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/493/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

10) zmieniającej  uchwałę  w     sprawie  ustanowienia  (grupowego)  pomnika  przyrody  
„Na Cerkwisku”.

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Pan Jan Materniak – Z-ca Burmistrza
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Zgodnie z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie w Uchwale Nr
XXXVII/353/17  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  z  dnia  27  kwietnia  2017  roku  w  sprawie
ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „Na Cerkwisku” prostuje się omyłkę pisarską w
§1 ust. 2 pkt 1, która brzmi:
cyt:  „  …  współrzędne  geograficzne  umiejscowienia  (grupowego)  pomnika  przyrody  są
następujące:

1) 49o31’02,1’’N; 21o53’32,3’’E …”
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
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udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/494/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

11) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  
Przestrzennego „RYMANÓW”.

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Wojciech Farbaniec  – Burmistrz
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Przedmiotem zmiany MPZP „Rymanów” uchwalonego uchwałą nr XL/386/06 Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 25 października 2006 roku (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr
143,  poz.  2147 z późn.  Zm.) jest  część terenu (działka 3439/39)  oznaczonego na rysunku
symbolem P, którą przeznacza się na teren zabudowy techniczno-produkcyjnej o tożsamym
przeznaczeniu, ale innych zasadach zagospodarowania, oznaczony symbolem P.p1 oraz części
terenu  wód  powierzchniowych  śródlądowych  (fragment  działki  nr  3644)  oznaczonego  na
rysunku  symbolem WS3,  któremu nadaje  się  oznaczenie  symbolem WS3.1.  Przedmiotowa
zmiana MPZP „Rymanów” została sporządzona na wniosek zakładu produkcyjnego – Firma
POL-PANEL” Sp. z o.o. producenta skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, a także frontów MDF i
elementów z płyty komórkowej, który planuje rozbudować halę magazynową. 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/495/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

12) w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  
Przestrzennego „RYMANÓW” - ETAP I     – część 2.  

Projekt  uchwały  przedstawił  Pan  Wojciech  Farbaniec  –  Burmistrz  Gminy  Rymanów;
Uzasadnienie  do  uchwały  przedstawiła  Pani  Beata  Dołęgowska-Ziomek –  kierownik
referatu Infrastruktury Urzędu Gminy. 

Uzasadnienie:
Zgodnie  z  polityką  przestrzenną  określoną  w  "Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Rymanów”  sporządzono  przedmiotowy  projekt
zmiany planu, który ze względu na zmiany zamiarów inwestycyjnych wnioskodawców oraz
przepisy  odrębne  został  podzielony  na  etapy,  a  etapy  na  części.  Niniejsza  zmiana  planu
odnosi się do ETAPU – I - części 2. W kolejnych etapach, zostaną sporządzone pozostałe
obszary.
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Obszary objęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są
w  obrębie  terenów  rolnych,  terenów  zainwestowanych  oraz  w  bezpośrednim  sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i istniejących lasów. 
Głównym celem zmian miejscowego planu poza wyżej wymienionymi, jest określenie zmian w
zasadach zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących kształtowania nowych budynków. W
planie  zmieniono  niezbędne  do  prawidłowego  kształtowania  przestrzeni  szczegółowe
parametry  budynków  takie  jak  maksymalna  wysokość  zabudowy,  liczba  kondygnacji,
geometria  dachu  oraz  wyznaczono  nieprzekraczalną  linię  zabudowy  oraz  w  kilku
przypadkach zmieniono jej przebieg. 
Ustalenia planu są zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz.
1121 z późn. zm.).
Plan  nie  narusza  ustaleń  obowiązującego  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów”, ze zmianami.
Projekt zmiany miejscowego planu został sporządzony w zgodności z wynikami analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zatwierdzonymi Uchwałą nr LVIII/598/14 Rady
Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów”.
Zasadniczym celem opracowania była zmiana zagospodarowania przestrzennego, w związku
z  uwzględnieniem wniosków właścicieli  nieruchomości,  lokalizacją  zabudowy związanej  z
mieszkalnictwem, produkcją i  usługami.  Realizacja postanowień zmian miejscowego planu
ma uporządkować strukturę przestrzenną oraz wprowadzić nowe funkcje zagospodarowania
terenu  w  obszarze  projektowanym  oraz  na  terenie  miasta.  Zamierzenia  inwestycyjne  na
obszarze  projektowanym  będą  realizowane  ze  środków  własnych  gminy,  środków
zewnętrznych  (w  tym pozyskanych  z  funduszy  europejskich)  oraz  ze  środków prywatnych
inwestorów. 
Uchwalenie zmiany planu nie pociąga za sobą kosztów wykupu gruntów. Po stronie wpływów
odnotować z kolei należy wzrost wymiaru podatku od nieruchomości w postaci podatku od
budynków i  gruntów, który docelowo w miarę rozwoju obszaru objętego planem osiągnie
ostateczną wartość i będzie stałym i systematycznym wpływem budżetowym.
Plan sporządzono zgodnie  z  wymaganą procedurą formalno-prawną,  określoną w art.  17
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2017 r.  poz.  1073 z  późn.  zm.),  przy  jednoczesnym zachowaniu  jawności  i  przejrzystości
procedur planistycznych i może być przedmiotem uchwalenia.

Dyskusja i pytania do projektu uchwały:

Pan Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki:

 Pytanie: Do kogo należy teren w Klimkówce przy ul.  Kasztanowej na połączeniu
pomiędzy drogą krajową DK28 oraz nową drogą gminą ul. Osiedlowej?

o Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Gminy,  informując,  że  jest  to  teren  pasa

drogowego będącego w zarządzie GDDK i A.

Pan Andrzej Biel – radny z Rymanowa:

 Pytanie:  Kto jest  właścicielem terenu w Rymanowie ul.  Sanocka wskazanego na
planie?

o Odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  Gminy,  informując,  że  teren  ten  należy  do
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Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rymanowie.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/496/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

13) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój”.

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Wojciech Farbaniec  – Burmistrz
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Firma A.M. Trade zwróciła się z wnioskiem o zmianę zapisów MPZP „Rymanów Zdrój” w
związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  polegającym  na  przebudowie  i  rozbudowie
istniejącego  budynku  usługowego  „Zielony  Domek”  wraz  z  przebudową  tarasu  i
zagospodarowania terenu. 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/497/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

14) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przyjęcie  przez  Gminę  Rymanów  darowizny  
nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w     obrębie  ewidencyjnym  Posada  
Górna.

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił  Pan Wojciech Farbaniec  – Burmistrz
Gminy Rymanów.

Uzasadnienie:
Przy regulacji stanu prawnego dróg gminnych, które wchodzą w pas rzeczny rzeki Tabor w
miejscowości  Posada Górna okazało się,  że  część działki  nr  995/3 położonej  w Posadzie
Górnej stanowiąca własność osoby prywatnej znajduje się w pasie drogowym. W związku z
powyższym  dokonany  został  podział  przedmiotowej  działki.  W  wyniku  podziału  została
wydzielona działka nr 995/5 o pow. 0,0005 ha zajęta pod drogę gminną. Następnie właściciel
działki nr 995/5 o pow. 0,0005 ha wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy
Rymanów w/w nieruchomości. 
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Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej ustaliła, że w głosowaniu
udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LII/498/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

(kolejność zgłaszania chronologiczna)

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów – Wojciech Farbaniec

Interpelacja:

Kazimierz Kielar - radny z Klimkówki:

 Interpelacja  w  sprawie  budowy  chodnika  i  nowej  nawierzchni  drogi
powiatowej w Klimkówce ul. Zdrojowa.

o W  dniu  22  marca  2018  roku  na  stronie  internetowej  Wojewody

Podkarpackiego  ukazało  się  ogłoszenie  o  naborze  wniosków  na
remonty  dróg.  Gmina Rymanów będzie  zabiegać  o  to,  aby  Starosta
Krośnieński wnioskował o fundusze na remont drogi i budowę chodnika
przy drodze powiatowej w Klimkówce.

Wnioski i zapytania: 

Krystyna Przybyła-Ostap - radna z Bzianki:

 Wniosek  o  zajęcie  stanowiska  przez  Radę  Miejską  w  sprawie  sprzedaży
działek  w  Sieniawie  ul.  Wiśniowa  leżących  wzdłuż  drogi  prowadzącej  do
zalewu w Sieniawie. 

o Aktualny właściciel działki leżącej przy drodze prowadzącej do zalewu

zakazał użytkowania jego działki przez osoby prywatne a jednostkom
ochrony  przeciwpożarowej  zezwolił  warunkowo  na  okres  do  końca
2017 roku. Właściciel spornej działki wnioskuje do Gminy Rymanów o
sprzedaż  sąsiadujących  działek.  W  związku  z  tym,  że  decyzję  o
sprzedaży  działek  podejmuje  rada  gminy  –  radni  Rady  Miejskiej  w
Rymanowie w wyniku głosowania podjęli stanowisko o nie wyrażeniu
zgody na sprzedaż działek sąsiadujących, leżących w Sieniawie przy
drodze w kierunku zalewu. W wyniku głosowania radni podjęli decyzję
jednomyślnie – 15 głosów za. 

Kamil Chudziński – radny z Klimkówki:
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 Wniosek o naprawę drogi powiatowej w Klimkówce ul. Zdrojowa przez las.
o Zostanie dokonany przegląd dróg i  jak tylko pozwolą na to warunki

pogodowe niezbędne naprawy zostaną wykonane.

 Wniosek  o  naprawę  wystającej  studzienki  kanalizacyjnej  Klimkówce  w
drodze gminnej prowadzącej do cmentarza parafialnego.

o Wniosek zostanie skierowany do realizacji przez ZGK w Rymanowie.

Andrzej Biel – radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jaka jest planowana taryfa za ścieki w 2018 roku?
o Odpowiedzi  udzielił  Pan  Damian  Rygiel  –  Dyrektor  ZGK  w

Rymanowie informując o nowych zasadach planowania taryfy za
ścieki.  Taryfa  jest  przygotowana  osobno  dla  osób  fizycznych  i
prowadzących działalność gospodarczą-przedsiębiorstw. 

 Pytanie: Jakie są plany z lokalem po rozwiązaniu Straży Miejskiej?
o Lokal zostanie przygotowany do dzierżawy.

 Wniosek o naprawę zadaszenia altany na placu zabaw w Rymanowie
w parku im. Anny i Stanisława Potockich.

o Naprawa  zostanie  wykonana  przy  sprzyjających  warunkach

pogodowych. 

 Wniosek  o  uprzątnięcie  wiatrołomów  w  Rymanowie  Zdroju  na
terenach należących do Uzdrowiska Rymanów.

o Wniosek zostanie przekazany do Zarządu Uzdrowiska Rymanów.

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej:

 Pytanie: Jak wygląda status prawny działki nr ewid. 1390 w Posadzie
Górnej ul. Nadbrzeżna?

o Toczy  się  sądowe  postępowanie  o  zasiedzenie  działki  przez

dotychczasowych użytkowników.

Krystyna Przybyła-Ostap – radna z Bzianki:

 Wniosek o umieszczenie znaku „STOP” w Bziance na skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej 887 z drogą powiatową w kierunku Haczowa. 

o Wniosek zostanie przekazany zarządcy drogi.

Grzegorz Wołczański – radny z Rymanowa:

 Pytanie: Jakie są kwoty uzyskane po przetargu z licytacji komorniczej
na zajęty majątek ruchomy po firmie Łącz-Bud?

o Część  majątku  ruchomego  została  sprzedana-jednak  kwota

uzyskana  z  tej  sprzedaży  nie  jest  znacząca.Pozostały  sprzęt
zostanie ponownie wykazany do licytacji
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Janusz Dąbrowski – sołtys z Głębokiego:

 Wniosek  o  naprawę  drogi  powiatowej  w  Głębokiem  po  zimie  na
wysokości sklepu GS SCH oraz około 450 m powyżej.

o Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w

Krośnie. 

 Wniosek o wyprostowanie znaku drogowego na drodze gminnej na
wysokości sklepu GS SCH.

o Wniosek zostanie zrealizowany.

Wnioski zgłoszone w punkcie 10 porządku obrad.

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej:

 Wniosek  o  zamontowanie  słupków  drogowych  na  DW  887
wskazujących granicę drogi wojewódzkiej. 

o Wniosek zostanie przekazany do Podkarpackiego Zarządu Dróg

Wojewódzkich w Rzeszowie.

Michał Chentosz – radny z Posady Górnej:

 Pytanie:  Czy  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  może  być  nadal
przekształcony w spółkę prawa handlowego?

o Odpowiedzi udzielił Damian Rygiel – dyrektor ZGK informując,

że temat przekształcenia jest nadal aktualny.

Ad. 10 Zamknięcie sesji

W punkcie zakończenie sesji głos zabrała Pani Krystyna Przybyła-Ostap – Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie, która poinformowała radnych, że do końca kwietnia 2018 r.
należy złożyć oświadczenia majątkowe za rok 2017. Druki zostaną przekazane na początku
kwietnia 2018 r. 
Na zakończenie sesji złożyła wszystkim zebranym najlepsze życzenia pomyślności i spokoju
na zbliżające się Święta Wielkanocne.

O godzinie 11:25 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady LII sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował: 
( G. Sołtysik)

Krystyna Przybyła-Ostap 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Rymanowie

Podpisy w wersji papierowej
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