P r o t o k ó ł Nr XLVI / 13
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu
29 listopada 2013 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej
ul. Dworska 42.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
XLVI sesję otworzył o godzinie 8 10 i prowadził jej obrady Wiceprzewodniczący
Rady Dariusz Królicki.
W sesji uczestniczyli :
− Radni według listy obecności,
− Wojciech Farbaniec
Burmistrz Gminy Rymanów.
− Marek Penar
Sekretarz Gminy.
− Bernarda Łożańska
Skarbnik Gminy,
− Małgorzata Żarnowska Kierownik Referatu ORG.
Listy obecności w załączeniu.
Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad .
Na sesji obecnych było 14 radnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Po otwarciu sesji Wiceprzewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w
sprawie otrzymanego porządku obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 7 i
zaproponował rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały :
− w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Innych wniosków nie było.
W wyniku głosowania wniosek Burmistrza Gminy o dokonanie zmian w porządku obrad
sesji został przyjęty jednogłośnie / za 14 radnych /.
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie od ostatniej sesji wraz z informacją o
sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków.
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji Rady Miejskiej w
Rymanowie.

− 2 6. Interpelacje – wnioski radnych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie :
1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno,
2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka,
3/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów,
4/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok,
5/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2014
rok,
6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,, RYMANÓW '',
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki
stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Posadzie Górnej,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
udziału Gminy Rymanów w działce Nr 1493/1 położonej w Rymanowie,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy
Rymanów działek położonych w Klimkówce,
10/ zaciągnięcia zobowiązania.
8. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski radnych.
9. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XLVI sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLV / 13 sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 31 października 2013 roku.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych.
4. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej sesji wraz z
informacją o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków .
Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie ze swej działalności
w okresie od 1 listopada do 29 listopada wraz z informacją z postępowań z zakresu
zamówień publicznych realizowanych od dnia 26.10.2013 r. do dnia 28.11.2013 roku.
Omówił sposób załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków na XLV sesji Rady.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji Rady Miejskiej.
Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych
na XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza
Gminy w okresie od 1listopada do 29 listopada 2013 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
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Radni nie zgłaszali interpelacji.
Wnioski radnych :
1. Radny Marian Różowicz z Klimkówki – wystąpił z wnioskiem dotyczącym
wymiany mostka w okolicy Kółka Rolniczego i odmulenia rowów wzdłuż drogi
powiatowej.
2. Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy – wystąpił z wnioskiem dot.
- wyłonienia wykonawcy do odśnieżania dróg powiatowych,
- uzgadniania z sołtysem lub radnym planowanych do realizacji zadań na terenie
sołectwa na etapie ich projektowania.
3. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki – wystąpił z zapytaniem dotyczącym stawek
opłat za odbiór odpadów komunalnych w związku z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego.
4. Radna Krystyna – Przybyła – Ostap – wystąpiła z wnioskiem o wykonanie
odwodnienia wokół Domu Ludowego oraz o wydłużenie dachu budynku przy
wykonywaniu prac termomodernizacyjnych na tym budynku.
5. Radny Wacław Pelczarski z Ladzina – wystąpił z wnioskiem o wykopanie studni
dla niepełnosprawnego Pana Edwarda Rymara w Ladzinie.
6. Radny Stanisław Adam z Milczy – wystąpił z wnioskiem o skierowanie pisma do
Starosty Sanockiego o naprawę odcinka drogi Milcza - Besko poprzez ułożenie
nowej nawierzchni bitumicznej .
7. Radny Maciej Kandefer z Rymanowa – wystąpił z zapytaniem czy na odcinku
chodnika / węższego / od przedszkola do centrum Rymanowa będą zamontowane
łańcuchy lub barierki dla bezpieczeństwa dzieci, które dochodzą do tej placówki.
8. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego – wystąpił z wnioskiem o
wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym , które zagrażają opadnięciu na
posesję Pana Edwarda Boczara .
9. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej – wystąpił z wnioskiem o ustawienie
oznaczeń kierujących na 2 przejazdach mostowych do ul. Nadbrzeżnej z drogi
głównej w Posadzie Górnej.
10. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa – wystąpił z wnioskiem o dodatkowe
oznaczenie dojazdu do Rymanowa Zdroju przy zjeździe z DK 28 oraz na pograniczu
miejscowości Rymanów i Posada Górna.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach :
1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : Gmina Krosno zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki
przedszkolnej dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Rymanów uczęszczającego do
Przedszkola Samorządowego w Krośnie za okres od 1.09.2013 do 31.12.2013 r. Koszty
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przedszkolnego i wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz o koszty dotacji celowej z
budżetu państwa.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu
brało udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 459 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : Gmina Miasta Sanoka zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki
przedszkolnej dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Rymanów uczęszczającego do
Przedszkola Samorządowego w Sanoku za okres od 1.09.2013 r. do 31.12.2013 r. Koszty
opieki przedszkolnej zostały pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego i wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz o koszty z dotacji celowej z
budżetu państwa.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 460 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 461 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy.
Dyskusji i zapytań nie było.
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udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 462 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na
2014 rok.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : przed uchwaleniem budżetu Gminy Rymanów na 2014 rok niezbędne jest
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej na 2014 rok. Dotacja w formie dopłaty do sprzedanej wody przez ZGK w
Rymanowie dla I grupy taryfowej / G / proponowana jest w wysokości 1,25 zł do1 m3
dostarczonej wody. Uchwalenie przedmiotowej dotacji skutkować będzie zaplanowaniem w
budżecie gminy na 2014 rok kwoty 110.000,00 złotych.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 głos wstrzymujący.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 463 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego ,, RYMANÓW ''.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy wpłynęły wnioski o zmianę Planu w zakresie
umożliwiającym realizację planowanych przez wnioskodawców inwestycji na wskazanych
przez nich działkach. Planowanym podstawowym przeznaczeniem będą : 1, 2 – usługi, w
tym handlowe, 3 – przeznaczenie terenu drogi na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, 4 – zmiana przeznaczenia terenu z rolniczego na teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zmianę planu we wnioskowanym zakresie , ze względu na możliwość przyczynienia się do
rozwoju miasta Rymanowa, należy uznać za zasadną .
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 464 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : właściciel działki sąsiadującej wystąpił z wnioskiem o sprzedaż działki
58/11 położonej w Posadzie Górnej. Po dokonaniu podziału działki celem zabezpieczenia
drogi dojazdowej oraz parkingu przy stadionie, pozostała część działki zostaje wykazana do
sprzedaży.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu
brało udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XVI / 465 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
udziału Gminy Rymanów w działce nr 1493/1 położonej w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : współwłaściciel działki nr 1493/1 położonej w Rymanowie wystąpił z
wnioskiem o sprzedaż udziału Gminy Rymanów 1/9 części. Zgodnie z obowiązującą
ustawą, sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 466 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz
Gminy Rymanów działek położonych w Klimkówce.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : właściciele działek rolnych nr 3657 i 399 położonych w Klimkówce
wystąpili z wnioskiem o bezpłatne ich przekazanie na rzecz Gminy Rymanów.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 467 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.
Uzasadnienie : w związku z ogłoszeniem Konkursu na realizację przedsięwzięć w ramach
priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa – Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko, Gmina Rymanów planuje złożenie wniosku na realizację zadania dotyczącego
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie II etap. Planowana kwota
dotyczy wykonania studium wykonalności stanowiącego obowiązkowy załącznik do
wniosku.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Wiceprzewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XLVI / 468 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski radnych.
Radni nie zgłaszali interpelacji.
Odpowiedzi na wnioski udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
− pracownik Referatu INW w uzgodnieniu z radnym podejmie działanie w sprawie
wymiany mostka i oczyszczenia odcinka rowu przy drodze powiatowej w
Klimkówce,
− Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przyjął zadanie odśnieżania
uzgodnionych z Zarządem Powiatu dróg powiatowych w Gminie Rymanów.
Odnośnie projektowanych do realizacji zadań to co mogę powiedzieć, że zawsze
uczulam pracowników o kontakty z sołtysami , radnymi celem uzgodnień zakresu
prac do wykonania. Za powstałe z tego powodu utrudnienia i niedociągnięcia jakie
powstały podczas wykonywania prac przy budowie oświetlenia ulicznego w
kierunku Głębokiego i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu
Ludowego w Sieniawie wypada mi tylko przeprosić.
− Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma wpływu na prowadzoną gospodarkę
odpadami w Gminie Rymanów,
− wskazane prace przy Domu Ludowym w Bziance są już wykonywane,
− pracownik socjalny ma za zadanie rozeznać potrzebę wykopania studni dla
niepełnosprawnego w Ladzinie . Wykonanie zadania uzgodni z radnym.
− Ponowię wystąpienie do Starosty Sanockiego o wykonanie remontu wskazanego
odcinka drogi Milcza – Besko . Radny wystąpienie otrzyma do wiadomości.
− Nie jest planowane wykonanie łańcuchów lub barier na odcinku wąskiego chodnika.
Może lepiej przejść na drugą stronę i korzystać z usytuowanego tam chodnika.
− Pracownik Referatu ROŚ w uzgodnieniu z radnym podejmie stosowne działania o
wycinkę wskazanych drzew,
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zastanowi się nad realizacją wniosku o dodatkowe oznaczenie dojazdu do Rymanowa
Zdroju.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Dariusz Królicki
poinformował, że porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został
zrealizowany w całości.
Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 10-tej zamknął
obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie
Dariusz Królicki

