
 

                 P r o t o k ó ł   Nr IX / 11 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   20 maja 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 Sesję IX otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów 

Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

Adam Dutka   - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz  Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

Sołtysi minionej kadencji – Józef Goryczka, Jan Zywar, Wacław Pelczarski. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad. 2 .Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w 

sprawie otrzymanego porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad IX sesji nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie . 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VII sesji i VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej . 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach 

podejmowanych w okresie od VII sesji. 

5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na VII sesji i VIII sesji 

nadzwyczajnej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od VII 

sesji. 

6. Interpelacje radnych. 
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7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Rymanów  za 2010 rok : 

- Komendanta Komisariatu Policji, 

- Komendanta Straży Miejskiej. 

8. Informacja o współpracy zagranicznej Gminy Rymanów. 

9. Podsumowanie funkcjonowania jednostek pomocniczych za okres minionej kadencji. 

10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 
 1/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2011 – 2015, 

 2/ trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

 3/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za 

zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 4/ ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży, 

 5/ nawiązania partnerskich stosunków między Bołgradzkim Regionem / Ukraina / a Gminą 

Rymanów / Polska /, 

 6/ powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Rymanowie, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

działki położonej w Posadzie Górnej, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Bziance, 

 11/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 12/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad IX sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad. 3 . Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu VII sesji głosowało 15 radnych. 

 

    Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VIII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu VIII sesji nadzwyczajnej głosowało 15 radnych. 
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Ad. 4 . Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył  informację ze swej pracy w 

okresie od VII sesji Rady. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał podjętych na VII sesji i VIII sesji nadzwyczajnej 

Rady Miejskiej w Rymanowie, ilości wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy złożył 

Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył informację : 

 ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 29 marca do 19 maja 2011 roku, 

 postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 29.03.2011 do dnia 

18.05.2011 roku. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusji nad złożonymi informacjami nie było. 

 

Ad. 6.  Interpelacje radnych. 
 

Radny Bronisław Bruk z Puław zgłosił interpelację w sprawie stanu mostu w Pastwiskach 

oraz jego objazdu w bród przez Wisłok. W imieniu mieszkańców Puław, Wisłoczka i 

Rudawki zwraca się z prośbą o interwencję w tej sprawie do Premiera oraz 

parlamentarzystów z naszego regionu. Brak możliwości przejazdu przez most pojazdów 

powyżej 3,5 tony ograniczy działalność rolników oraz dowóz dzieci do szkół w Sieniawie, 

Rymanowie i Krośnie. 
 

Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy zgłosił interpelacje dotyczące : 

 konieczności postawienia znaku ,, teren zabudowany '' na DW 889 Sieniawa – 

Bukowsko w miejscowości Sieniawa ograniczającego prędkość w obszarze 

zabudowanym. Znak poprawi bezpieczeństwo na drodze pozbawionej ciągu pieszego. 

 konieczności naprawienia drogi powiatowej nr 2111R na odcinku od Sieniawy – do ul. 

Bartoszów w Rymanowie, ok. 150 mb. 

 wpływu  na jakość wody pitnej  w zbiorniku w Sieniawie przejeżdżających w bród 

pojazdów, w tym rolniczych używanych do opryskiwań roślin. Interpeluje o niezwłoczne 

powiadomienie służb w tej sprawie. 
 

 Salę obrad opuścił radny Tomasz Rajnik. 

 

Ad.7. Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedstawione przez Komendanta Komisariatu 

Policji w Rymanowie i Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie informacje o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Rymanów za 2010 rok. 

/ Informacje – w załączeniu do protokołu /. 
 

Ad. 8. Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o współpracy zagranicznej 

Gminy Rymanów. 

Współpraca zagraniczna Gminy Rymanów nawiązana została z : 

Obec Kracunovce / Słowacja /, Miastem Bakonyszentkiraly / Węgry /, Miasto Nowołyńsk / 

Ukraina /, Miasto Białogród nad Dniestrem / Ukraina/. 

/ Informacja – załącznik do protokołu /. 
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Ad. 9.  Burmistrz Gminy Rymanów dokonał podsumowania jednostek pomocniczych 

Gminy za okres minionej kadencji. 

Jednostki pomocnicze, których funkcjonowanie oceniane jest głównie na terenach wiejskich 

przez działalność sołtysa, zaś na terenie osiedla przez działalność przewodniczącego 

zarządu osiedla posiadają bogatą tradycję. Dotyczy to zwłaszcza instytucji sołtysa, bez 

względu na jego pozycje ustrojową, która zmieniała się wraz z kolejnymi reformami 

administracji publicznej. 

Podsumowując funkcjonowanie jednostek pomocniczych za okres minionej kadencji można 

powiedzieć, że był to niewątpliwie okres intensywnej i efektywnej pracy, której sprzyjała 

dobra atmosfera oraz współpraca Burmistrza i pracowników Urzędu Gminy z sołtysami 

oraz przewodniczącymi zarządu osiedli. 

Rola sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla sukcesywnie wzrasta. Dzisiaj rola to nie 

tylko administrowanie nakreślone przepisami prawa, to również skuteczne reprezentowanie 

sołectwa w gminie i dbałość, aby postulaty mieszkańców znalazły swoje odzwierciedlenie 

w projekcie budżetu  gminy i planie jej rozwoju.  

Dobry sołtys, przewodniczący zarządu osiedla musi być także sprawnym organizatorem, 

który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do 

włączenia się w sprawy rozwoju ich małej ojczyzny. Takiej charyzmy i oddania nie 

brakowało następującym sołtysom : 
 

Panu Józefowi Goryczce - sołtysowi wsi Wisłoczek – 21 lat służby 

Panu Janowi Zywarowi - sołtysowi wsi Wróblik Królewski – 18 lat słuzby 

Panu Zbigniewowi Wacławskiemu -sołtysowi wsi Sieniawa – 4 lata słuzby, 

Panu Wacławowi Pelczarskiemu - sołtysowi wsi Ladzin – 4 lata służby, 

Panu Januszowi Ligenzie – przewodniczącemu zarządu osiedla Rymanów Zdrój – 4 lata 

służby. 
 

Ustępującym sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla Rymanów Zdrój Burmistrz 

Gminy złożył serdeczne podziękowania i słowa uznania za wszelkie inicjatywy i czynną 

pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć dobrze służących rozwojowi Waszych 

miejscowości i Gminy Rymanów. Złożył im życzenia dobrego zdrowia, wielu lat życia, 

wdzięczności i szacunku oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Na pamiątkę ustępującym sołtysom Burmistrz Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej wręczyli albumy zdjęciowe z błogosławionym Janem Pawłem II z okazjonalnym 

wpisem. 
 

Ad.10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 
 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez 

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i Komisję Budżetu , 

Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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Pan Jana Materniak – Zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem 

projekty  uchwał : 
 

1/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2011 – 2015. 
 

Uzasadnienie :  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi, że zadania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji 

rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach 

ustawy. 

Między innymi do zadań własnych  gminy należy w szczególności tworzenie gminnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym : 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Główny cel programu to przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i 

skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. 

Przedstawiony do uchwalenia program ma charakter otwarty i ,, elastyczny '' tzn. może 

podlegać okresowym weryfikacjom i modyfikacjom związanym ze zmieniającymi się 

uwarunkowaniami społeczno - ekonomicznymi, rozwojem procesów społecznych i 

potrzebami w tym zakresie, a także wymogami prawa. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 88 / 11 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

2/ w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 

Uzasadnienie : zespół interdyscyplinarny powołuje Burmistrz Gminy natomiast Rada 

Miejska w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

tego zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 89 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 6  - 

   Przerwa w obradach  sesji do godziny 11 20  . 
 

3/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 

komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
 

Uzasadnienie : Uchwałą Nr VII / 67 / 11 z dnia 29 marca 2011 roku Rady Miejskiej w 

Rymanowie przedłużono czas obowiązywania dotychczasowych taryf. 

Z uwagi na to, iż Rozstrzygnięciem  Nadzorczym znak : P.II.4131.2.50.2011 z dnia 28 

kwietnia 2011 roku Wojewoda Podkarpacki, stwierdził nieważność powyższej Uchwały 

Rady – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w dniu 21 kwietnia 2011 

roku złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z uzasadnieniem i kalkulacją na okres od dnia 1 

lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 90 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

4/ w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 
 

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

Uzasadnienie :  do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. Wzrastająca liczba nowych punktów 

handlowych oraz powstawanie nowych zakładów gastronomicznych w naszej gminie 

spowodowało wyczerpanie limitu punktów i tym samym brak możliwości wydawania   

zezwoleń dla sklepów i zakładów gastronomicznych. Wzrost limitu z 30 do 35 punktów 

umożliwi zaspokojenie potrzeb rozwijającego się rynku. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała 

zwiększenie liczby punktów sprzedaży z 30 do 35. 
 

 Dyskusji i zapytań  nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 2 wstrzymało się od 

głosowania. 
 

Podjęto Uchwalę Nr IX / 91 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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5/ w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między Bołgradzkim Regionem  

/ Ukraina / a Gminą Rymanów / Polska /. 
 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie :  celem zawarcia umowy jest nawiązanie i rozwijanie współpracy z 

ukraińskim partnerem na szczeblu gospodarczym i społeczno – kulturalnym. Strony będą 

dążyć w szczególności do rozwijania współpracy w dziedzinie turystyki, wymiany 

młodzieży szkolnej, współpracy ośrodków kultury. Ponadto ważnym elementem współpracy 

będą wspólne działania w celu efektywnego wykorzystania środków unijnych 

przeznaczonych na realizację wspólnych zamierzeń. 

Współpraca opierać się będzie na poszanowaniu wzajemnych interesów obu partnerów 

zgodnie z porządkiem prawnym Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej. 

Gmina Rymanów w dniu 15 kwietnia 2010 roku podpisała list intencyjny a umowa o 

współpracy po podjęciu uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską ma zostać podpisana w 

dniu 22 maja 2011 roku. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 92 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

6/ w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia. 
 

Z projektem uchwały i je uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : ustawa  o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa  oraz jednostek samorządu terytorialnego narzuca na Gminy 

regulowanie stanu prawnego użytkowanych nieruchomości oraz uporządkowanie ksiąg 

wieczystych zgodnych z rzeczywistym stanie prawnym. W tym celu powoływana jest 

Komisja Inwentaryzacyjna. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 93 / 11.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

7/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : właściciele działek nr 3204/6, 3205/9, 3205/11, 3205/7 położonych w 

Rymanowie wystąpili z wnioskiem o przejęcie tych działek na rzecz Gminy Rymanów w 

związku z tym ,że działki zajęte są pod drogi gminne, w zamian za działkę nr 3165/1 

stanowiącą własność Gminy Rymanów.  
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 94 / 11. Uchwała stanowi załącznik do  protokołu. 
 

8/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

     

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 4033 wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki nr 4034 

stanowiącej w terenie niewykorzystany sięgacz drogowy. W związku z tym , że działka ta 

przylega także do działki nr 4036 sprzedaż jej nastąpi w drodze przetargu. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 95 / 11/ Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

9/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez 

Gminę Rymanów działki położonej w Posadzie Górnej. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 775/5 wystąpił z wnioskiem o przejęcie na rzecz Gminy 

Rymanów działki  nr 775/6 położonej w Posadzie Górnej, która stanowi drogę dojazdową 

do czterech budynków mieszkalnych. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 96 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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10/ w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 

nieruchomości położonych w Bziance. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie :  w związku z regulacją stanu prawnego drogi gminnej nr działki 995 

niezbędnym jest dokonanie zgodności ze stanem faktycznym działki w terenie. Za zgodą 

właścicieli działek których w terenie biegnie droga gminna dokonuje się zamiany działek o 

numerach : 996/1, 990/2, 997/2, 989/2 za działki nr : 995/1, 995/4, 995/6 i 995/3 stanowiące 

własność Gminy Rymanów. 
 

 Dyskusji i zapytań  nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 97 / 11 .  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

11/ w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 

Z treścią projektu uchwały i je uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 

Uzasadnienie :  w związku z zaangażowaniem wolnych środków oraz uzyskaniem 

dodatkowych dochodów zachodzi potrzeba dokonania zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Rymanów oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2016. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 98 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

12/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 
 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 99 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Ad. 11 .  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 

> rozumię obawy i troski radnego Pana Bruka dotyczące stanu mostu w Pastwiskach oraz 

wyznaczonego objazdu w bród przez rzekę Wisłok. . W tej sprawie wystąpiłem z pismem do 

Wojewody Podkarpackiego. Państwo radni i sołtysi przed sesją Rady otrzymali treść tego 

wystąpienia. Ze swej strony deklaruję aktywność i pomoc w rozwiązaniu tej ważnej sprawy 

dla mieszkańców Wisłoczka , Puław i Rudawki. 

> skieruję wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Starosty Powiatu Krośnieńskiego 

o realizację interpelacji, które zgłosił radny Mieczysław Tomków. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Mieczysław Kandefer – wystąpił z wnioskiem o : 

-  urządzenie nowych miejsc parkingowych poza rynkiem w Rymanowie, 

- ustawienie znaku zakazu postoju przed sklepem ,, SOPEX'' w Rymanowie. 

 

2. Radny Andrzej Pitrus – wystąpił z zapytaniem dotyczącym zdemontowania licznika 

energetycznego oświetlenia ulicznego w Bałuciance, 

- wystąpił z wnioskiem dotyczącym konieczności pilnej naprawy II mostu w 

Bałuciance oraz naprawy końcowego odcinka drogi powiatowej w tej miejscowości 

nr 2112 R Królik Polski – Bałucianka. 

 

3. Radny Stanisław Adam – wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do Starosty 

Krośnieńskiego w sprawie konieczności odmulenia rowu przy drodze powiatowej nr 

20077 R Milcza – Besko w Milczy na ul. Leśnej. 

 

4. Radny Tadeusz Chodyniecki - zgłosił wnioski o : 

- naprawienie nowego przystanku autobusowego koło Proroka we Wróbliku 

Królewskim, 

- wykoszenie trawy na działce nr 1515/1 nad rzeką we Wróbliku Szlacheckim przez 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 

5. Radny Mieczysław Tomków zgłosił wnioski o : 

- wykoszenie traw na działce gminnej koło Kościoła w Sieniawie, 

- wystąpienie do Starosty Krośnieńskiego o wycinkę zakrzaczeń przy drodze 

powiatowej nr 2111 R Sieniawa – Głębokie i odmulenie rowu przy ul. Wiśniowej, 

- ponowienie wniosku  do Zarządu Dróg Wojewódzkich o ustawienie znaku 

ograniczenia szybkości na ul. Długa w Sieniawie, 

 

6. Radny Kazimierz Kielar zgłosił wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie zatoki 

autobusowej na przystanku PKS naprzeciw Dworu OSTOJA . Wniósł pod rozwagę  

aby w przyszłości działkę gminną  na której znajduje się przystanek zagospodarować 

i utworzyć na niej miejsca parkingowe. 
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7. Przewodniczący Zarządu Osiedla Rymanów Czesław Szajna zgłosił wnioski o : 

- zabezpieczenie włazu studzienki telefonicznej na ul. Podgórze, 

- wykonanie napraw schodków z Rynku na ul. Piekarską oraz schodków zejściowych 

przy szkole na ul. Bieleckiego w Rymanowie, 

 

8. Radny Henryk Smolik poddał pod rozwagę poszerzenie drogi naprzeciw Gminnego 

Ośrodka Kultury w kierunku koryta rzeki Tabor i wyznaczenia na niej miejsc 

parkingowych a także rozważenie możliwości wykorzystania pod parking placu nie 

zagospodarowanego  obok Gminnego  Ośrodka  Kultury w Rymanowie. 

 

Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 
 

> Radnemu Maciejowi Kandeferowi  odpowiedział, że w dniu dzisiejszym został ustawiony 

znak , o który wnioskował . Strażnicy Miejscy będą nadzorować jego przestrzeganie. 

 

> Radnemu Andrzejowi Pitrusowi  odpowiedział, że trwają prace nad odbiorem nowej sieci. 

Być może to było powodem wskazanego utrudnienia. W sprawach dotyczących poprawy 

stanu dróg powiatowych i wojewódzkich wszystkie wnioski jakie zostały dzisiaj zgłoszone 

przez radnych zostaną przekazane do Zarządów tych dróg. 

 

> Radnemu Tadeuszowi Chodynieckiemu odpowiedział, że ZGK dokonana naprawy 

uszkodzonego przystanku PKS , a o wykoszenie trawy na wskazanej działce wystąpię do 

PZMiUW  w Rzeszowie. 

 

> Radnemu Mieczysławowi Tomków odpowiedział, że trwają prace związane z 

wykaszaniem trawy na wszystkich działkach gminnych i działka w Sieniawie również 

będzie wykoszona. 

 

> Radnemu Kazimierzowi Kielar odpowiedział, że działka gminna zostanie wykoszona , a 

wskazane zadanie budowy zatoki autobusowej musi zostać zaprojektowane, uzgodnione z 

zarządcą drogi i wtedy może być wykonane, 

 

> naprawy wskazanej pokrywy włazu studzienki na ul. Podgórze wykona Zakład 

Gospodarki Komunalnej. Zostanie sprawdzony stan wskazanych schodków i podjęte 

zostaną ustalenia co do sposobu ich naprawy. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 

Ad.14. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady IX sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni 



zrealizowany. 
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 Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 35 

zamknął obrady IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /      Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 


