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PROTOKÓŁ Nr LIX/18 

z LIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

odbytej w dniu 31 sierpnia 2018 roku 

 

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

 

LIX sesję o godz. 9:00 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 13 radnych tj. wystarczająca 

ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni: Józef Oberc  

i Grzegorz Wołczański. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli: 

 

 Radni: 

 Biel Andrzej, 

 Chentosz Michał, 

 Chudziński Kamil, 

 Guzylak Krzysztof, 

 Kielar Kazimierz, 

 Kijowski Józef, 

 Pitrus Andrzej, 

 Przybyła-Ostap Krystyna, 

 Rajnik Tomasz, 

 Szybka Adam, 

 Śliwka Ignacy, 

 Urbanik Tadeusz, 

 Wacławski Jan. 

 

 Farbaniec Wojciech - Burmistrz Gminy Rymanów, 

 Łożańska Bernarda  - Skarbnik Gminy Rymanów, 

 Kilar Jan  - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie,  

 kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu 

Gminy w Rymanowie, 

 sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z terenu Gminy Rymanów. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 

wystarczająca liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 13 radnych. Nieobecni radni: Oberc Józef i Grzegorz 

Wołczański. 
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Ad. 3 porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad LIX sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie  

w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków – 

zapytań z LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał: 

1) zmieniająca uchwałę nr XLVI/427/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,  

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administra-

cyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych, 

4) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ry-

manów,  
6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Niepodległości w Rymanowie, 

8) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierża-

wę działek gminnych, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewi-

dencyjnym Rymanów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania radnych przewodniczących 

zarządów osiedli i sołtysów. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

Zmian w porządku obrad nie było. 

 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad porządkiem obrad. W głosowaniu udział wzięło 

13 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad, 1 głos przeciwny.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 27 lipca 
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2018 roku, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady, na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów oraz przed rozpoczęciem LIX sesji, wobec 

czego Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, w wyniku głosowania protokół LVIII z sesji Rady 

Miejskiej został przyjęty przy 13 głosach za – tj.: jednogłośnie.  

 

Ad. 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Krystyna Przybyła-Ostap - Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła sprawozdanie z 

uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 27 lipca do 31 

sierpnia 2018 roku.  

(sprawozdanie – załącznik do protokołu) 

 

Przewodnicząca odczytała zebranym pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Pogotowia Ratunkowego w Krośnie będące odpowiedzą na podjętą na LVIII sesji w dniu 27 

lipca 2018 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciwko 

zamiarom zmiany lokalizacji Samodzielnego Publicznego Pogotowania Ratunkowego w 

Krośnie – Podstacja w Rymanowie z Rymanowa do Iwonicza. Z treści pisma wynika, że nie 

ma planów dotyczących zmiany lokalizacji stacjonowania „Podstacji w Rymanowie„. 

 

Ad. 6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych 

wniosków – zapytań z LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o sposobie 

załatwienia wniosków i zapytań zgłoszonych na sesjach LVIII Rady Miejskiej w Rymanowie.  

Przedstawił także sprawozdanie ze swojej działalności oraz wykaz postępowań z zakresu 

zamówień publicznych za okres od 27 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. 

(przedstawione informacje stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad. 7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie 

 

Radni otrzymali w formie pisemnej informację z wykonania uchwał oraz o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy za okres od 27 lipca do 31 sierpnia 2018 roku. Informacja 

zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów w materiałach z 

LIX sesji. 

(informacja stanowi załącznik do protokołu) 

 

Ad. 8. Interpelacje radnych  
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Radni nie zgłosili Interpelacji. 

 

Ad. 9 Wnioski i zapytania radnych, przewodniczących zarządów osiedli  

i sołtysów.  

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

 

Andrzej Pitrus – radny z Królika Polskiego: 

 2 Wnioski: 

 O przekazanie do Powiatu Krośnieńskiego wniosku o zabezpieczenie w budże-

cie Powiatu Krośnieńskiego na 2019 r. środków pieniężnych niezbędnych na 

modernizację drogi do Bałucianki.  

 O przekazanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego wniosku o zabez-

pieczenie w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. środków na 

budowę chodników na terenie Gminy Rymanów przy drogach wojewódzkich 

887 i 889.  

 

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej: 

 Wniosek o przycięcie gałęzi wrastających na drogę gminną w Rymanowie ul. Misty-

gacza. 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Wniosek o budowę parkingu w Rymanowie ul. Piłsudskiego (Powiększenie parkingu 

przy budynku Poczty Polskiej). 

 Pytanie: Na jakim etapie realizacji jest wniosek o rewitalizację Rynku w Rymanowie? 

 Pytanie: Czy przetarg na wynajem lokalu po Straży Miejskiej został rozstrzygnięty? 

 Pytanie: Czy przetarg na sprzedaż lokalu w Rymanowie ul. Rynek 19 po transformato-

rze został rozstrzygnięty? 

 Pytanie: Jak będzie wyglądała rozbudowa GOK w przypadku informacji wykonawcy 

o słabej jakości części budynku, która nie ma być burzona? 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki: 

 Zgłoszenie o braku działania części oświetlenia ul. Kasztanowej w Klimkówce – się-

gacz od drogi krajowej. 

 Wniosek o przedłużenie wyłączania oświetlenie ulicznego w godzinach rannych do 

godz. 5:30. (aktualnie jest to godz. 5:00). 

 Pytanie: Dlaczego część pasa drogi przy drodze krajowej w Klimkówce ul. Kasztano-

wa (na długości Dworu Ostoia) nie jest czyszczona? 

 

Kamil Chudziński – radny z Klimkówki: 

 Pytanie: Kiedy będzie modernizowany stadion w Klimkówce?  

 

Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki: 



str. 5 

Protokół LIX sesja  31 sierpnia 2018 r. – godz. 9:00 

 Zgłoszenie o osuwisku drogi powiatowej w Bziance w kierunku Haczowa. 

 Wniosek o wykonanie przeglądu mostu przy drodze powiatowej w Bziance w kierun-

ku Beska. 

 Wniosek o usunięcie kilku drzew (akacja) przy Domu Ludowym w Bziance, ponieważ 

zasłaniają wyjazd na drogę wojewódzką 887. 

 Wniosek o utwardzenie klińcem części ogrodzonego terenu przy Domu Ludowym w 

Bziance. 

  

Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej: 

 Wniosek o dokonanie naprawy bariery mostu pieszej oraz wymiany części podkładu 

deskowego tej kładki na konstrukcję stalową kratową (ażurową) w Posadzie Górnej ul. 

Nadbrzeżna (działka 1423). 

 Wniosek o wykoszenie trawy przy barierach energochłonnych w Posadzie Górnej ul. 

Nadbrzeżna od strony rzeki Tabor. 

 Wniosek o wykonanie remontu mostu w Posadzie Górnej łączącego ul. 3 Maja z ul. 

Nadbrzeżną na wysokości Domu Ludowego (Remizy OSP). 

 

Tadeusz Chodyniecki – sołtys z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o wycięcie kilku drzew utrudniających wyjazd na ul. Szkolna we Wróbliku 

Szlacheckim (naprzeciwko ul. Długa). 

 Wniosek o zamontowanie lustra drogowego dla wyjeżdżających z ul. Słonecznej na ul. 

Szkolną we Wróbliku Szlacheckim (przy moście). 

 Wniosek o udrożnienie przepustu na drodze prowadzącej do kładki (wiszącej) przy ul. 

Długiej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Janusz Delimat – sołtys z Ladzina: 

 Wniosek o naprawę nawierzchni na przystanku w Ladzinie ul. Nad Taborem.  

 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi pod koniec obrad udzielił Burmistrz Gminy lub 

wyznaczeni pracownicy 

 

Ad. 10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) zmieniająca uchwałę nr XLVI/427/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,  

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na kontynuowanie 

w 2018 r. realizacji zadania obejmującego budowę chodnika w m. Sieniawa. W związku z całkowitym 

wykorzystaniem środków przeznaczonych w umowie na w 2018 r. przez Województwo Podkarpackie na 
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realizację tego zadania, dla zwolnienia środków własnych Gminy Rymanów i przeznaczenie ich na 

realizację zadań własnych, konieczne jest podjęcie Uchwały o zmianie ww. Uchwały na udzielenie 

pomocy finansowej na realizację tego zadania. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 12 radnych Przeciw – 1 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/553/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawiła Bernarda Łożańska – Skarbnik Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Dokonano następujących zmian w planach dochodów: 

W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plany na dotacji z tytułu zwrotu wydatków 

funduszu sołeckiego za 2017 r. w kwocie 98 205,01 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się plany z tytułu zwrotu świadczeń pieniężnych i zwrotu za 

odpłatności za Domy Pomocy Społecznej w kwocie 1 104,00 zł. 

W dziale 855 Rodzina przesuwa się plany z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1 200,00 zł oraz 

zwiększa plan na pozostałych odsetkach o kwotę 5 000,00 zł. 

Łącznie dochody zwiększono o kwotę 104 309,01 zł. 

Dokonano następujących zmian w planach wydatków: 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przesuwa się środki z działu 900 na wykonanie odcinka sieci 

wodociągowej do basenu w Rymanowie-Zdroju w kwocie 250 000,00 zł. 

W dziale 600 Transport i łączność przesuwa się plan z dotacji na remonty i bieżące utrzymanie dróg 

gminnych i dróg wewnętrznych kwotę 176 000,00 zł. 

W dziale 630 Turystyka zwiększa się wydatki na „Wykonanie altany (wiaty rekreacyjnej) obok boiska 

sportowego w Posadzie Górnej, Gmina Rymanów” w kwocie 10 000,00 zł. 

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki na zakupy usług pozostałych między innymi 

usług pocztowych i oprogramowania komputerowego kwota 29 309,01 zł. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 2 399,00 zł z 

zakupu materiałów na udzielone dotacje: dla OSP we Wróbliku Szlacheckim w wysokości 1 192,00 zł 

na zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego (przenośny zestaw oświetleniowy i drabina 

przenośna), dla OSP w Wisłoczku w wysokości 986,00 zł na zakup drabiny przenośnej i motopompy 

pożarniczej, dla OSP w Milczy w wysokości 221,00 zł na zakup 3 węży tłocznych w52. 

W dziale 855 Rodzina przesunięto środki zgodnie z pismem dyrektora w kwocie 11 700,00 zł z 

rozdziału 85504 wspieranie rodziny do rozdziału 85502 świadczenia rodzinne oraz zwiększono wydatki 

na zwroty odsetek od dotacji w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z planowanymi dochodami.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w kwocie 250 000,00 zł 

do działu 010 oraz zwiększono plan w kwocie 60 000,00 zł na budowę Pomnika Niepodległości. 
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Łącznie wydatki zwiększono o kwotę 104 309,01 zł. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: W projekcie uchwały znajduje się kwota 250 000 zł na budowę wodociągu do 

basenu w Rymanowie-Zdroju, skąd tak duża kwota? 

 Odpowiedział Burmistrz informując, że woda do basenu będzie doprowadzona z 

instalacji wodociągowej, której najbliższy punkt przyłączeniowy znajduje się na 

wysokości budynku „Świtezianki”. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 12 radnych Przeciw – 1 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LI/554/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administra-

cyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie są wynikiem 

wprowadzonych zmian w realizacji zadań z zakresu oświaty należących do zadań gminy – zmian w § 

6 ust. 2 pkt.6 oraz dodano w § 6 ust. 4. 

Podjęcie niniejszej uchwały wiąże się również z przekazaniem do Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Rymanowie obsługi administracyjnej, finansowej, rachunkowej 

i organizacyjnej dla Gminnego Żłobka w Rymanowie oraz przekazaniem z Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół w Rymanowie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

obsługi wypłat związanych z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnej dla uczniów 

zamieszkujących na terenie Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/555/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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4) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zmiany wprowadzone do Statutu dotyczą nowych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rymanowie tj. realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem”, realizacja rządowego programu „Dobry start” oraz od 1 września 2018r. udzielanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/556/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ry-

manów,  
 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Obecnie 

obowiązujący regulamin wprowadzony został uchwałą nr XXIII//233/05 Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 29 marca 2005r. 

Zmiany w regulaminie wprowadzane niniejszą uchwałą wynikają z faktu, że od 1 września 2018r. 

stypendia oraz zasiłki szkolne realizował będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie. 

Zmiana określona w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały dotyczy wyłącznie kolumny 1 wiersza 3 tabeli tj. 

określenie „od 31 - 70” zastąpiono określeniem „powyżej 30 – 70 ”. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/557/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Rymanowie, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Zmiany w w/w uchwale dotyczą zmian zapisów statutu Żłobka a dokładnie: okresu zawarcia umowy 

o pracę z dyrektorem, gdzie odstępuje się od określenia okresu, na jaki umowa zostanie zawarta, oraz 

opłat za pobyt dziecka w żłobku, gdzie wykreśla się zapis o opłacie za wyżywienie, ponieważ będzie 

ono zorganizowane w formie kateringu. 

 

Dyskusji i pytań do projektu uchwały nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/558/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Niepodległości w Rymanowie, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Artykuł 18 ust. 2 pkt 13 stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał 

w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw drów 

wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także 

wznoszenia pomników. 

W związku z powyższym zgoda na wzniesienie pomnika musi być wydana w drodze uchwały. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Pytanie: Burmistrz Gminy przedstawił informację, że Pomnik Niepodległości  

w Rymanowie będzie budowany społecznie. Dlaczego w uchwale budżetowej na 2018 

r., którą przed chwilą uchwaliliśmy jest kwota 60 000 zł na Pomnik? 

o Odpowiedział Burmistrz informując, że kwota ta przeznaczona jest na zakup 

materiałów potrzebnych na wykonanie pomnika i terenu okalającego. 

Natomiast specjaliści zadeklarowali, że wykonają prace nieodpłatnie.  
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Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/559/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierża-

wę działek gminnych, 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Spółka Martifer Renewables S.A. zwróciła się z wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Rymanów obejmujących działki: 1715 o pow. 0,04 ha; 1716 o pow. 

0,20 ha; 1717 o pow. 0,09 ha; 1718 o pow. 0,18 ha; 1719 o pow. 0,21 ha; 1720 o pow. 0,11 ha; 

1721 o pow. 0,08; 1722 o pow. 0,10 ha; 1723 o pow. 0,07 ha; 1724 o pow. 0,20 ha; 1725 o pow. 0,11 

ha; 1726 o pow. 0,10 ha, 1727 o pow. 0,09 ha; 1728 o pow. 0,18 ha; 1729 o pow. 0,11 ha; 1730 o pow. 

0,10 ha; 1731 o pow. 0,17 ha; 1732 o pow. 0,10 ha; 1733 o pow.0,12 ha; 1734 o pow. 0,07 ha; 

1735 o pow. 0,08 ha; 1736 o pow. 0,04 ha; 1737 o pow. 0,05 ha; 1738 o pow. 0,12 ha; 1739 o pow. 

0,11 ha; 1740 o pow. 0,08 ha; 1741 o pow. 0,08 ha; 1741 o pow. 0,08 ha; 1742 o pow. 0,10 ha; 

1743 o pow. 0,10 ha; 1744/1 o pow. 0,06 ha; 1744/2 o pow. 0,06 ha, 1745 o pow. 0,11 ha, 1746 o pow. 

0,07 ha; 1747 o pow.0,11 ha; 1748 o pow. 0,08ha położonych w Milczy. Dzierżawa ma być 

przeznaczona pod lokalizację 2 farm fotowoltaicznych. Planowana lokalizacja została pozytywnie 

zaopiniowana przez mieszkańców, wobec powyższego przygotowany został projekt uchwały. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Jakie będą dochody dla Urzędu z tytułu dzierżawy? Co zostanie po zakończeniu 

dzierżawy? 

o Dochody będą zgodne z ustalonymi przez Radę Miejską stawkami za dzierżawę 

i podatki. Po 15 latach dzierżawa może zostać przedłużona. W przypadku 

rezygnacji z dzierżawy teren ma zostać przywrócony do stanu pierwotnego. 

 

Józef Kijowski – radny z Milczy: 

 Kiedy dzierżawca rozpocznie prace przy budowie farmy fotowoltaicznej? 

o Burmistrz odpowiedział, że procedura trwa kilka miesięcy, jeśli uchwała 

zostanie zaakceptowana przez wnioskodawcę oraz procedura uzyskania przez 

niego pozwoleń będzie przebiegać bez przeszkód. Prawdopodobnie będzie to 

początek 2019 roku. 

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  
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Za – 12 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 1 radny 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/560/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewi-

dencyjnym Rymanów. 

 

Uzasadnienie wraz z projektem uchwały przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

Uzasadnienie: 

Właściciel działki nr 4028 przylegającej do działek gminnych nr 4029/4 o pow. 0,0099 ha, oraz nr 

4035/2 o pow. 0,0011 ha, położonych w Rymanowie, wystąpił z wnioskiem o zakup ww. działek. Po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Osiedla nr 1 w Rymanowie oraz wykonaniu podziału 

geodezyjnego przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie. 

W związku z brakiem możliwości jej samodzielnego zagospodarowania ze względu na kształt 

i wielkość działki, sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym w celu poprawy warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej zgodnie z obowiązującym przepisem art. 37 ust 

2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U.2018.121 

z późn. zm./. 

 

Dyskusja i pytania do projektu uchwały: 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa” 

 Gdzie leży ta działka? 

o Odpowiedzi udzielił insp. Mirosław Golonka informując, że działka leży przy 

placu zabaw w Rymanowie ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Wnioskodawcy 

zadeklarowali przebudowę wejścia i ogrodzenia placu zabaw na własny koszt. 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki: 

 Czy po sprzedaży części działki dojście na plac zabaw nie będzie utrudnione? 

o Insp. M. Golonka poinformował, że wrysowana budowla to transformator a 

projektowana zmiana lokalizacji wejścia na plac zabaw nie będzie utrudniała 

dostępu.  

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały.  

  

Za – 13 radnych Przeciw – 0 radnych Wstrzymało się – 0 radnych 

 

Podjęto Uchwałę Nr LIX/561/18. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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ad.11 porządku - Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów  

i przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy. 

 

Zachowano chronologiczną kolejność zgłaszania  

Andrzej Pitrus – radny z Królika Polskiego: 

2 Wnioski: 

 O przekazanie do Powiatu Krośnieńskiego wniosku o zabezpieczenie w budże-

cie Powiatu Krośnieńskiego na 2019 r. środków pieniężnych niezbędnych na 

modernizację drogi do Bałucianki. 

 Wniosek zostanie przekazany do Powiatu Krośnieńskiego. 

 O przekazanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego wniosku o zabez-

pieczenie w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. środków na 

budowę chodników na terenie Gminy Rymanów przy drogach wojewódzkich 

887 i 889.  

 Wniosek zostanie przekazany do Zarządu Województwa Podkarpackie-

go. 

 

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej: 

 Wniosek o przycięcie gałęzi wrastających na drogę gminną w Rymanowie ul. Misty-

gacza. 

 Wniosek zostanie przekazany właścicielom działek przylegającym do drogi. 

 

Andrzej Biel – radny z Rymanowa: 

 Wniosek o budowę parkingu w Rymanowie ul. Piłsudskiego (Powiększenie parkingu 

przy budynku Poczty Polskiej). 

 Wniosek zostanie rozpoznany pod kątem możliwości prawnych budowy parkin-

gu.  

 Pytanie: Na jakim etapie realizacji jest wniosek o rewitalizację Rynku w Rymanowie? 

 Aktualnie trwa projektowanie rynku. Termin składania wniosków do RPO WP 

2014-2020 na rewitalizację – to 12 września 2018 r.  

 Pytanie: Czy przetarg na wynajem lokalu po Straży Miejskiej został rozstrzygnięty? 

 Został ogłoszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do dzier-

żawy. W terminie późniejszym zostanie rozpisany przetarg na wynajem. 

 Pytanie: Czy przetarg na sprzedaż lokalu w Rymanowie ul. Rynek 19 po transformato-

rze został rozstrzygnięty? 
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 Został ogłoszony wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprze-

daży. W terminie późniejszym zostanie rozpisany przetarg na sprzedaż lokalu. 

 Pytanie: Jak będzie wyglądała rozbudowa GOK w przypadku informacji wykonawcy 

o słabej jakości części budynku, która nie ma być burzona? 

 Z posiadanych informacji od Pani projektant oraz inspektora nadzoru wynika, 

że po usunięciu stropu zostanie podjęta decyzja o pozostawieniu ścian lub cał-

kowitym ich wyburzeniu. 

 

Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki: 

 Zgłoszenie o braku działania części oświetlenia ul. Kasztanowej w Klimkówce – się-

gacz od drogi krajowej. 

 Obecne słupy oświetleniowe zostaną włączone, w miarę możliwości technicz-

nych, do momentu wybudowania nowej instalacji oświetleniowej.  

 Wniosek o przedłużenie wyłączania oświetlenie ulicznego w godzinach rannych do 

godz. 5:30 (aktualnie jest to godz. 5:00). 

 Obowiązuje harmonogram zmiany ustawień godzin załączania i wyłączania się 

oświetlenia ulicznego. Zmiana ma nastąpić w dniu 1 września br.  

 Pytanie: Dlaczego część pasa drogi przy drodze krajowej w Klimkówce ul. Kasztano-

wa (na długości Dworu Ostoia) nie jest czyszczona? 

 Wskazany odcinek pasa drogi zostanie uporządkowany. 

 

Kamil Chudziński – radny z Klimkówki: 

 Pytanie: Kiedy będzie modernizowany stadion w Klimkówce?  

 Po zakończeniu przebudowy linii energetycznej w okolicy stadionu zostanie 

złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Prace mogą rozpocząć się najszyb-

ciej w 2019 r.  

 

Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki: 

 Zgłoszenie o osuwisku drogi powiatowej w Bziance w kierunku Haczowa. 

 Wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie. 

 Wniosek o wykonanie przeglądu mostu przy drodze powiatowej w Bziance w kierun-

ku Beska. 

 Wniosek zostanie przekazany do Zarządcy mostu. 

 Wniosek o usunięcie kilku drzew (akacja) przy Domu Ludowym w Bziance, ponieważ 

zasłaniają wyjazd na drogę wojewódzką 887. 

 Wniosek zostanie zrealizowany po uzyskaniu zgody na wycinkę drzew. 

 Wniosek o utwardzenie klińcem części ogrodzonego terenu przy Domu Ludowym w 

Bziance. 
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 Wniosek zostanie zrealizowany. 

  

Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej: 

 Wniosek o dokonanie naprawy bariery mostu oraz wymiany części podkładu desko-

wego tej kładki na konstrukcję stalową kratową (ażurową) w Posadzie Górnej ul. 

Nadbrzeżna (działka 1423). 

 Wniosek zostanie zrealizowany. 

 Wniosek o wykoszenie trawy przy barierach energochłonnych w Posadzie Górnej ul. 

Nadbrzeżna od strony rzeki Tabor. 

 Wniosek zostanie zrealizowany. 

 Wniosek o wykonanie remontu mostu w Posadzie Górnej łączącego ul. 3 Maja z ul. 

Nadbrzeżną na wysokości Domu Ludowego (Remizy OSP). 

 Zlecimy ocenę stanu technicznego mostu w aspekcie koniecznego i możliwego 

remontu. 

 

Tadeusz Chodyniecki – sołtys z Wróblika Szlacheckiego: 

 Wniosek o wycięcie kilku drzew utrudniających wyjazd na ul. Szkolna we Wróbliku 

Szlacheckim (naprzeciwko ul. Długa). 

 Wniosek zostanie rozpatrzony i przekazany do realizacji. 

 Wniosek o zamontowanie lustra drogowego dla wyjeżdżających z ul. Słonecznej na ul. 

Szkolną we Wróbliku Szlacheckim (przy moście). 

 Wniosek zostanie rozpatrzony i przekazany do realizacji. 

 Wniosek o udrożnienie przepustu na drodze prowadzącej do kładki (wiszącej) przy ul. 

Długiej we Wróbliku Szlacheckim. 

 Wniosek zostanie rozpatrzony i przekazany do realizacji. 

 

Janusz Delimat – sołtys z Ladzina: 

 Wniosek o naprawę nawierzchni na przystanku w Ladzinie ul. Nad Taborem.  

 Wniosek zostanie zrealizowany. 

 

Burmistrz poinformował, że wnioski zgłoszone przez radnych na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 28 

sierpnia 2018 r. zostały przekazane do realizacji.  

 

ad.12 porządku - Zamknięcie sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie udzieliła głosu dh Prezesowi OSP Rymanów, 
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który złożył serdeczne podziękowania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie oraz 

wszystkim radnym, a także Burmistrzowi Gminy Rymanów i pracownikom Urzędu za 

dotychczasową, bardzo dobrą współpracę i udzieloną pomoc finansową dla jednostki OSP w 

Rymanowie. Przewodniczącej Rady oraz Burmistrzowi Gminy wręczył z tej okazji 

pamiątkowe grawertony. 

 

  

 O godzinie 10:40 Przewodnicząca Rady Miejskiej zamknęła obrady LIX sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował:  

( G. Sołtysik) 

Krystyna Przybyła-Ostap  

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

 

Podpisy znajdują się w wersji papierowej protokołu 


