
     P r o t o k ó ł  Nr L / 14 
 
         sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
        14 lutego 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
         w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 
 Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miejskiej dokonano wręczenia nagród 
Burmistrza Gminy Rymanów dla najlepszych sportowców  2013 roku z terenu Gminy 
Rymanów. 
Nagrody otrzymali : 
 

1. Marcin Kilar – mieszkaniec Rymanowa, 16 letni zawodnik Klubu Sportowego Ski 
Test Kraków, członek sekcji snowboardowej, startuje w zawodach rangi 
ogólnopolskiej. 

2. Kamil Ziajka – mieszkaniec Wróblika Szlacheckiego, 17 letni członek Studia Tańca 
Towarzyskiego ,, Gracja '' w Krośnie. 

 
Wręczający nagrody złożyli podziękowania za godne reprezentowanie Gminy Rymanów w 
zawodach rangi krajowej, międzynarodowej i życzyli dalszych sukcesów sportowych w 
2014 roku. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
 
 L sesję otworzył o godzinie 9 12 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik . 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

− Radni według listy obecności. 
− 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. 
− Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie. 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji obecnych było 15 radnych. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
otrzymanego porządku obrad L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 8 i 
zaproponował rozpatrzenie dwóch projektów uchwał w sprawie : 

− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania 
publicznego, 

− zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/464/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 
listopada 2013 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 
 Innych wniosków nie było. 
 
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 
sesji został przyjęty jednogłośnie / za 15 radnych /. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 
okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady 
Miejskiej. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 
 1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania 
publicznego, 
 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
 4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok'',  
 5/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2013, 
 6/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w 2013 roku, 
 7/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku, 
 8/ określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rymanowie, 
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 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku Wołoskim, 
 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów działki położonej we Wróbliku Szlacheckim, 
 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we Wróbliku 
Szlacheckim, 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w Króliku Polskim, Króliku Wołoskim oraz Kamionce, 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na czas 
nieokreślony nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi położonych w 
Rudawce Rymanowskiej, 
 15/ zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/ 464 /13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia  29 
listopada  2013 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW '' . 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie sesji. 

 
 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad L sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołów XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 

 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian  do protokołu XLVII /13 sesji z dnia 20 
grudnia 2013 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLVIII / 13 sesji z dnia 30 
grudnia 2013 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLIX / 14 sesji  z dnia 20 
stycznia 2014 roku. 
Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 
 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił 
informację o udziale w zebraniach i spotkaniach  w okresie od 20 grudnia 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 
wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza 
Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji , wniosków i zapytań z 
poprzednich sesji przedstawił  Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami za 
okres od 21 grudnia 2013 roku do 14 lutego 2014 roku wraz z informacją z zakresu 
zamówień publicznych realizowanych od dnia 18.12.2013 roku do dnia 12,\. 02. 2014 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na XLVII sesji, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013 roku, XLVIII sesji, która 
odbyła się w dniu 30 grudnia 2013 roku i XLIX sesji, która odbyła się w dniu 20 stycznia 
2014 roku oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od 20 
grudnia 2013 roku do 13 lutego 2014 roku. 
Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki – zgłosił interpelację w sprawie wystąpienia 
do GDDKiA Oddział w Rzeszowie celem uwzględnienia i wprowadzenia zmian w 
organizacji ruchu na DK nr 28 poprzez wybudowanie oznakowanego przejścia dla 
pieszych na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową i gminną oraz pasa dla 
lewoskrętu na tym skrzyżowaniu z uwagi na wypadki śmiertelne mieszkańców. 

 
 Wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki – wystąpił z wnioskiem w sprawie 
uregulowania koryta rzeki Morwawy i potoku Świętokrzyskiego. 

 
2. Radny Wacław Pelczarski z Ladzina – wnioskuje o ponowne dokończenie obcinki 

gałęzi przy Dworku  w Ladzinie. 
 

3. Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego – wnioskuje d wystąpienie do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o urządzenie przejścia dla pieszych w okolicy Zespołu Szkół 
Publicznych w Króliku Polskim. 

 
4. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa – zgłosił wniosek w sprawie naprawienia 

przepustu w Nowej Wsi w Rymanowie przy drodze powiatowej Rymanów – Milcza. 
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5. Radna Krystyna Przybyła- Ostap z Bzianki - zgłosiła wniosek : 
- dotyczący naprawy nawierzchni schodów , wybudowania płytki odbojowej oraz 
zadaszenia nad drzwiami przy Domu Ludowym w Bziance, 
- ustanowienia znaku ostrzegającego ,,uwaga zwierzęta domowe '' na drodze powiatowej 
Besko – Haczów. 
 

6. Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy – zgłosił wniosek dotyczący : 
- obowiązywania na terenie zalewu w Sieniawie ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych ( Dz. U.2011r. Nr 208, poz.1240), 
- ponowienia wniosku o ustanowienie ograniczenia szybkości na drodze wojewódzkiej Nr 
997 Sieniawa – Szczawne oraz wybudowania chodnika na ul. Długiej. 
 

7. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju – zgłosił wnioski dotyczące : 
- zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju na park A.i St. Potockich, 
- umocnienia brzegów na potoku pomiędzy Posadą Górną a Rymanowem Zdrojem na 
wysokości przepompowni wody, 
- obcięcia starego żywopłotu na działce w centrum Rymanowa Zdroju, której właścicielem 
jest p. Lubiewska , 
- zaszczepić  kasztanowce przy ul. Kasztanowej w Rymanowie Zdroju i rosnące przy drodze 
wojewódzkiej k. Basenu przed szkodnikiem szrotówkiem, 
- ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej Nr 887 do 40 km/godz w Rymanowie 
Zdroju na odcinku od mostu do Kasztanowego Dworu i wprowadzenia częstszych kontroli 
prędkości przez służby policyjne w terenie zabudowanym . 
 

8. Radny Dariusz Królicki z Rymanowa – zgłosił wniosek dotyczący 
uporządkowanie terenu działki na ul. Paderewskiego przy skrzyżowaniu z ul. 
Dworską w Rymanowie. 

 
9. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej – zgłosił wniosek o podjęcie większych 

działań dotyczących promocji gminy zwłaszcza miejscowości uzdrowiskowej 
Rymanów Zdrój. 

 
      8 . Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 
rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 6 lutego 2014 roku Komisje Rady i 
uzyskały pozytywne opinie. 
 1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania 
publicznego. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : pomoc finansowa zostanie przekazana na realizację zadania publicznego 
pn.,, Rozbudowa drogi powiatowej Pastwiska - Puławy wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi , polegająca na wykonaniu nowego 
mostu wraz z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok ''. 
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Warunkiem możliwości ubiegania się przez Powiat Sanocki  dofinansowania tego zadania z 
budżetu centralnego ( do 80 % wartości całkowitej inwestycji ) wymagane jest 
zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 20 %. 
Na odbytym spotkaniu wszystkich zainteresowanych stron , w tym przedstawicieli JST , 
złożone zostały deklaracje pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego , które pozwolą na 
zabezpieczenie całej kwoty udziału własnego. Gmina Rymanów zadeklarowała udzielenie  
takiej pomocy w wysokości 170.000,00 złotych. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr L / 496 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 
 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 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr L / 497 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr L / 498 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 50  . 
 
Salę obrad opuścił radny Pan Różowicz Marian . Stan 14 radnych. 
 
 4/ przyjęcia sprawozdania z realizacji ,, Programu współpracy Gminy Rymanów 
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok''. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ 
jednostki samorządu terytorialnego , nie później niż do 30 kwietnia każdego roku, jest 
obowiązany przedłożyć sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oparta jest o zasady : pomocniczości, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu suwerenności 
stron. W roku 2013 udzielono dotacji na rzecz stowarzyszenia Gminna Organizacja 
Turystyczna ,, Tabor '' oraz na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i 
młodzieży z gminy Rymanów prowadzonej przez stowarzyszenie Activ Pro. 
 
 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 L / 499 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 5/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2013. 
 
 Z treścią projekty uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy 
 
Uzasadnienie : Gminy z mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów alkoholowych w 
społeczeństwie lokalnym z racji dysponowania największą wiedzą o lokalnych problemach . 
Podstawowym aktem prawnym , na podstawie którego prowadzona jest realizacja  zadań 
jest coroczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
W roku 2013 na realizację tego programu wykorzystano środki finansowe wpłacane przez 
przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 
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 L / 500 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 6/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na organ wykonawczy 
samorządu gminy sporządzenie raportu z wykonania w danym roku  przyjętego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii  i przedłożenia go Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca 
roku następującego po roku, którego dotyczy raport. 
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Raport, stanowiący sprawozdanie z realizacji tego Programu ma charakter zapoznawczy, 
opisuje w skrócie problematykę narkomanii oraz prowadzone działania profilaktyczne. 
Najważniejsze zadania realizowane w 2013 r. w zakresie przeciwdziałania narkomanii to : 

− organizowanie w środowiskach szkolnych różnorodnych form zajęć sportowych 
łączących profilaktykę z aktywnością zawodową, 

− realizacja programu profilaktycznego ,, Żyję zdrowo i bezpiecznie '', 
− organizowanie imprez promujących alternatywny sposób spędzenia czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, 
− wspieranie finansowe organizacji samorządowych i instytucji kościelnych w 

realizacji programów profilaktycznych, 
− wspieranie pomocą psychologiczną i terapeutyczną osób z rodzin dysfunkcyjnych. 

 
 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 Uchwalę Nr L / 501 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 7/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na podstawie ustawy o funduszu sołeckim to rada gminy decyduje o 
wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego podejmując stosowną uchwałę w 
terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy , w której wyraża albo nie 
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym 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 L / 502 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 8/ określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem , użytkowanie oraz 
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rymanowie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : nowa ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku uchyliła 
zakres obowiązywania przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W związku z 
powyższym wnoszę o podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania 
w dzierżawę , najem , użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 
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 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 LI / 503 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Króliku 
Wołoskim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : do sprzedaży zostały wykazane działki znajdujące się w zasobie gminy, 
które mają uregulowany stan prawny. 
 
 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 LI / 504 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów działki położonej we Wróbliku Szlacheckim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : dot. działki nr 1106/3 o powierzchni 0,0013 ha stanowiącej własność osoby 
fizycznej. 
 
 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 LI / 505 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 
 
Uzasadnienie :  projekty uchwał / 10 i 11 / dotyczą uregulowania stanu prawnego działek z 
przeznaczeniem pod budowę drogi łączącej Wróblik Szlachecki i Ladzin i jest to kolejny 
etap realizacji wspólnego wniosku Radnych Rady Miejskiej z tych miejscowości. 
Dotychczasowy przebieg drogi we Wróbliku Szlacheckim / w sensie ewidencyjnym / 
zapewniał połączenie w/w miejscowości , ale ze względu na ukształtowanie terenu 
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wykonanie utwardzonej drogi, która spełniałyby chociażby minimalne warunki było 
niemożliwe. Proponowany nowy przebieg drogi został uzgodniony w terenie z 
właścicielami sąsiednich nieruchomości i wyznaczony geodezyjnie Dla kontynuacji 
realizacji zadania utwardzenia drogi, konieczne jest uchwalenie tych uchwał. 
 
 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 LI / 506 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we Wróbliku 
Szlacheckim. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :właściciel działki nr 1332 wystąpił z wnioskiem o zakup działki sąsiedniej nr 
1331 w celu utworzenia jednego kompleksu . Ze względu na duży areał działki sprzedaż 
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 LI / 507 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 13/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w Króliku Polskim , Króliku Wołoskim oraz Kamionce. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : Gmina Rymanów po długich staraniach uregulowała sądownie stan prawny 
Lasu Mienia Wiejskiego w Kamionce. W związku z tym , że w/w Las jest mało dostępny  z 
racji odległości i innych utrudnień podjęliśmy wstępne starania o dokonanie zamiany Lasu 
w Kamionce na działkę leśną znajdującą się w obrębie geodezyjnym Królika Polskiego 
stanowiącą własność Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Dukla i przylegającą do 
Lasu Parafialnego Królika Polskiego. 
PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Dukla wyraziło zgodę na ekwiwalentną zamianę 
nieruchomości położonej w miejscowości Królik Polski stanowiącej własność Nadleśnictwa 
Dukla w zamian za nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Królik Wołoski i 
Kamionka . Celem zamiany jest poprawa warunków zagospodarowania i zaużytkowania 
nieruchomości zarówno Nadleśnictwa Dukla jak i Gminy Rymanów,. Ponadto ze względu 
na znaczną odległość  lasu wiejskiego w Kamionce od miejscowości Królik Polski 
zasadnym jest wspomniana na wstępie zamiana. 
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 Dyskusji i zapytań i nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych . 
 
Podjęto Uchwałę Nr L / 508 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na czas 
nieokreślony nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi położonych w 
Rudawce Rymanowskiej. 
 
 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 
 
Uzasadnienie : działki położone w Rudawce Rymanowskiej zabudowane domkami 
letniskowymi są dzierżawione od 1992 roku. Umowy dzierżawy zawierane były na różne 
okresy czasu. Właściciele domków niejednokrotnie zapominali o przedłużeniu umowy 
dzierżawy. W celu uniknięcia błędów zasadnym jest podjęcie uchwały o przedłużeniu 
umowy dzierżawy na czas nieokreślony, działek objętych umowami z możliwością 
półrocznego okresu wypowiedzenia. 
 
 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 L / 509 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 15/ zmieniająca Uchwałę Nr XLVI / 464 / 13 Rady Miejskiej w Rymanowie z 
dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie: analiza przedmiotowej uchwały przez organ nadzoru Wojewody 
Podkarpackiego wykazała, że zakresem opracowania objęto jedynie część obszaru 
oznaczonego na rysunku projektu studium symbolem MN zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna co zdaniem organu nadzoru jest niezgodne z treścią art. 14 ust. 3 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 3 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy, w wyniku którego 
następuje zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy. 
W związku z powyższym, w celu doprowadzenia do zgodności uchwały inicjującej 
sporządzenie przedmiotowej zmiany planu z przepisami prawa , wnoszę o podjęcie uchwały 
zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/464/13 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 listopada 
2013 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP,,RYMANÓW ”. 
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 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 Uchwale Nr L / 510 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 
Odpowiedzi na interpelację radnego Kazimierza Kielara udzielił Burmistrz Gminy. 
 
 Referat INW Urzędu Gminy z uwagi na często powtarzające się interpelacje i 
wnioski radnych , sołtysów , mieszkańców Gminy w sprawie poprawy stanu 
bezpieczeństwa na drodze krajowej i na drogach wojewódzkich w Gminie Rymanów 
podejmie działania do zorganizowania spotkania z przedstawicielami Zarządu tych dróg z 
udziałem radnych , sołtysów. 
 
Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 
> wniosek w sprawie uregulowania koryta rzeki Morwawa i potoku Świętokrzyskiego  
zostanie skierowany do zarządcy potoków,  
> zwrócę się do ZGK o informację z jakich przyczyn nie dokonali obcinki wszystkich gałęzi 
drzew w Ladzinie i o ewentualne dokończenie zleconych im prac , 
> w sprawie naprawienia przepustu w Nowej Wsi w Rymanowie Referat INW wniosek 
skieruje do Starosty Krośnieńskiego, 
> wskazane prace do wykonania przy trwającym remoncie Domu Ludowego w Bziance 
będą wykonane, a o ustanowienie znaku ,, uwaga zwierzęta domowe '' na drodze 
powiatowej Besko – Haczów wystąpimy do Starosty Krośnieńskiego, 
> Referat ROŚ sprawdzi obowiązki ustawowe gminy wynikające z ustawy o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych / teren zalewu w Sieniawie /i 
przedłoży je Burmistrzowi Gminy Rymanów, 
> Referat ROŚ skieruje pisma do właścicieli działki w Rymanowie Zdroju i przy ul. 
Paderewskiego w Rymanowie o ich uporządkowanie oraz podejmie stosowne działania w 
sprawie zabezpieczenia kasztanowców  rosnących przy ul. Kasztanowej i przy drodze 
wojewódzkiej naprzeciw basenu w Rymanowie Zdroju, 
> wniosek o ograniczenie szybkości na drodze wojewódzkiej w Sieniawie i Rymanowie 
Zdroju Referat ORG  skieruje do Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie . 
Na wnioski dotyczące zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju na park A. i St. Potockich 
i promocji miejscowości uzdrowiskowej Rymanów Zdrój odpowiedzi podczas obrad sesji 
udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 

10. Zamknięcie sesji. 
 
 Przed zakończeniem obrad sesji Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich 
radnych obecnych na sesji poinformował, że pomimo każdorazowego zawiadamiania o  
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terminie sesji nie bierze w niej udział Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 
Z uwagi na zgłaszane wnioski i zapytania sygnalizujące potrzebę niejednokrotnie 
interwencji ze strony służb porządkowych udział w posiedzeniach sesji byłby uzasadniony. 
 
 Prowadzący obrady L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad  L sesji Rady Miejskiej 
został zrealizowany w całości. 
 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 05  zamknął 
obrady L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
   


