
     Protokół Nr XXXV / 13 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   19 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 Sesję XXXV otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 

− Radni według listy obecności, 
− Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy, 
− Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy, 
− Marek Penar -   Sekretarz Gminy, 
− Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy, 
− Bożena Zajdel - Radca Prawny, 
− Grażyna Skolarczyk - Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego, 
− Sławomir Szczepaniak - Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich, 
− Józef Litarowicz - Komendant Komisariatu Policji, 
− Jan Rajchel - Dyrektor SPG ZOZ, 
− Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej, 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli . 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady , na podstawie listy obecności, stwierdził prawomocność 
obrad. Stan Rady wynosił 15 radnych. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 9 dotyczący : 

− wprowadzenia do niego kolejnego podpunktu dotyczącego wyrażenia zgody na 
udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco /. -  15 głosów 
za. 

 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco :  
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Wręczenie nagród Burmistrza Gminy dla sportowców za osiągnięte wysokie wyniki 

sportowe. 
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4. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

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

wniosków z poprzedniej sesji. 
7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 
 1/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego 
     / in blanco /, 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 3/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów, 
 4/ wyrażenia zgody na realizację projektu '' Technologie cyfrowe jako systemowe 
 narzędzie wspomagające realizacje programów rozwojowych oraz podnoszące jakość 
 i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia'' współfinansowanego ze 
 środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
 Kapitał Ludzki, 
 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
 gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata, 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
 Rymanów udziału w działce położonej w Ladzinie, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
 Rymanów działek nr 1174/4 i 1174/8 położonych w Milczy, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
 Rymanowie. 
 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie sesji. 

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

3. Wręczenie nagród Burmistrza Gminy dla sportowców za osiągnięte wysokie 
wyniki sportowe. 

 
 Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, nagrody i 
wyróżnienia są wyrazem uznania dla : 

1. zawodników za prezentowany przez nich poziom, 
2. zawodników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wyniki sportowe w dyscyplinach i 

konkurencjach sportowych organizowanych na szczeblu krajowym i  
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międzynarodowym, 

3. trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe. 
 
Nagrody i wyróżnienia są przyznawane na wniosek : 

1. związków i stowarzyszeń sportowych, 
2. klubu sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony, 
3. związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, 
4. dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

Wnioski o przyznanie nagród składa się do 15 stycznia uwzględniając osiągnięcia sportowe 
z roku poprzedniego. 
Podczas obrad sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec , wręczył 
nagrody dwóm sportowcom z terenu naszej gminy. Są to : 
 
> Aleksandra Królicka – 17-letnia zawodniczka Sekcji Kolarskiej Stowarzyszenia ,, Nasz 
Rymanów'' uprawia kolarstwo górskie od 6-go roku życia. Największym sukcesem w 2012 
roku było zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski w maratonie MTB w Dąbrowie 
Górniczej oraz trzeciego miejsca w amatorskich Mistrzostwach Polski w kolarstwie górskim 
Family Cup w Kielcach. 
 
> Marcin Kilar – 15-letni zawodnik sekcji snowboardowej Klubu Sportowego Ski Test 
Kraków. Największym sukcesem w 2012 roku było zdobycie 2 miejsca Big Air – Generalna 
klasyfikacja Pucharu Polski Juniora Młodszego , 3 miejsce Big Air – Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych podczas XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Śląsk 2012, 
Szczyrk 23.02.2012. Posiada II klasę sportową. Mimo młodego wieku z powodzeniem 
startuje i konkuruje również w zawodach seniorów. 
 
 
     4 .  Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXXV / 13 z dnia 24 
stycznia 2013 roku. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
 
 

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

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o 
uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 24 stycznia 2013 roku do 18 
lutego 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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6. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 
wniosków z poprzedniej sesji. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków na XXXIV sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec . 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

7. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej wraz 
z informacją o działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał 
podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację o zarządzeniach 
Burmistrza Gminy Rymanów wydanych w okresie od 24 stycznia 2013 roku do 18 lutego 
2013 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie z działalności 
pomiędzy sesjami  wraz z informacją z postępowań z zakresu zamówień publicznych za 
okres od  25 stycznia 2013 roku do 18 lutego 2013 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

8. Radni nie zgłaszali interpelacji. 
 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie : 
 
 Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że uzyskały one pozytywną opinię Komisji 
Budżetu, Gospodarki i Mienia na posiedzeniu odbytym w dniu 15 lutego 2013 roku. 
 
 1/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego / in blanco /. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia  w formie weksla / in blanco / pozwoli na 
prawidłowe wykorzystanie przyznanej pomocy w kwocie 161 147,00 zł w ramach działania 
,, Odnowa i rozwój wsi '' na realizację operacji pn. ,, Budowa rekreacyjnego boiska 
wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju''. Zobowiązanie zostanie pokryte w okresie 7 lat od 
dnia przyznania pomocy z dochodów własnych Gminy. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 366 /13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego / in blanco / została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w 
głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
 Przed rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2013 rok Burmistrz Gminy Rymanów poinformował radnych Rady Miejskiej, co następuje : 
Gmina Rymanów w dniu 28 czerwca 2010 roku zawarła z Firmą ZLiT ,, Łączbud '' Sp.  
z o.o. w Rzeszowie umowę nr INW/28/10/P na wykonanie boiska sportowego ,,Orlik – 
2012'' w Rymanowie na kwotę 1.189.000 zł. 
W dniu 18 sierpnia 2010 roku ,,Łączbud '' Sp. z o. o. zawiadomił Gminę Rymanów, że 
wierzytelności z umowy nr INW/28/10/P zostały objęte umową przelewu wierzytelności  
zawartą w dniu 17 sierpnia 2010 r., pomiędzy Deutsche Bank PBC SA O/Rzeszów,  
a ,, Łączbud '' Sp. z o.o. , jako zabezpieczenie kredytu udzielonego spółce przez bank. 
Zgodnie z § 3 umowy przelewu wierzytelności z dnia 17 sierpnia 2010 r. ,, Łączbud ''  
Sp. z o.o. zobowiązany był do wskazania w wystawianych przez siebie dokumentach 
finansowych i księgowych , rachunku bankowego wskazanego w umowie przelewu, jako 
rachunku właściwego do dokonywania zapłaty należności. 
W związku z wykonaniem przedmiotu umowy ,, Łączbud '' Sp. z o.o. wystawił dla Gminy 
Rymanów faktury VAT nr FV/0310/10, FV/0379/10,FT /0138/10,FT/0145/10.Wierzyciel tj. 
Gmina Rymanów dokonał zapłaty za roboty objęte wskazanymi fakturami na rachunek  
w Deutsche Bank wskazany w tych fakturach. 
W dniu 11 lipca 2011 roku Gmina Rymanów otrzymała z Deutsche Bank PBC SA 
Departament Restrukturyzacji w Krakowie wezwanie do zapłaty należności wynikających  
z umowy nr INW/28/10/P z dnia 28 czerwca 2010 r., oraz umowy o przelew wierzytelności 
obejmujących kwotę 1.042.958,72 złotych. 
Bezpośrednio po wezwaniu do zapłaty otrzymanym z Banku, Gmina pismem z dnia  
12 lipca 2011 roku, znak RF.3226.1.2011, wystąpiła do ,,Łączbud '' o zwrot zapłaconej 
kwoty i przekazanie jej bezpośrednio na właściwy rachunek Banku lub rachunek Gminy. 
Jednakże ,,Łączbud '' w piśmie z dnia 14 lipca 2011 roku odmówił zwrotu zapłaconych 
kwot, wykazując , że rachunek wskazany w fakturach był prawidłowy i , że ,, Łączbud'' nie 
jest w stanie spełnić żądania co do zwrotu. Zaznaczyć należy, że obydwa rachunki , a więc 
wskazany w fakturach, jak też wskazany w § 2 ust. 3 umowy przelewu wierzytelności były 
rachunkami prowadzonymi przez Deutsche Bank  PBC O/Rzeszów. 
Osobą odpowiedzialną za właściwe sporządzenie przelewów w Urzędzie Gminy  
w Rymanowie był inspektor Paweł Tomkiewicz. W listopadzie i grudniu 2010 r. Dokonał on 
przelewu na rzecz ZLiT ,,Łączbud '' Sp. z o. o w Rzeszowie kwoty 1.042.958,72 zł. 
Podstawę zapłaty stanowiły faktury wystawione przez ,,Łączbud '' o których mowa 
powyżej, których zapłata nastąpiła na rachunek wskazany w tych fakturach, zamiast na 
rachunek wynikający z umowy cesji wierzytelności, która to pracownik posiadał. 
W celu wyjaśnienia rozbieżności w umowach rachunku bankowego podanego w fakturach  
a numerem rachunku bankowego wskazanego w umowie przelewu wierzytelności Paweł 
Tomkiewicz przeprowadził w dniu 17 września 2010 r. rozmowę telefoniczną  
z pracownikiem księgowości ,, Łączbudu '' Sebastianem Dzimirą, który potwierdził, że 
numer rachunku wskazany na wystawionych fakturach jest rachunkiem właściwym.  
Po uzyskaniu potwierdzenia Paweł Tomkiewicz dokonał przelewu na wskazany w fakturach 
rachunek. Dopiero w czerwcu 2011 r., dotarła do niego informacja, że przelewy zostały 
wysłane na niewłaściwe konto i, że Deutsche Bank PBC S.A . w Warszawie domaga się 
zapłaty kwoty objętej w/w fakturami z tytułu umowy cesji wierzytelności na jego rzecz. 
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Deutsche Bank PBC S.A. uzyskał wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 12.07.2012 r. 
Sygn. Akt I C 331/12 zasądzający na jego rzecz od Gminy Rymanów kwotę 1.042.958,72 zł 
z odsetkami oraz  kosztami sądowymi, a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z dnia 24.01. 2013 
roku, sygn. Akt I ACa 773/12 oddalił apelację Gminy Rymanów od wyroku Sądu 
Okręgowego w Krośnie. 
Oddalenie w/w apelacji wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Deutsche Banku przez 
Gminę Rymanów zasądzonej kwoty należności. 
Dodatkowo informuję Wysoką Radę, że w sprawie przeciwko właścicielce Firmy ,,Łączbud   
Leokadii Weryńskiej Leji oraz jej pełnomocnikowi Wiolettcie  Rzeszutek toczy się 
postępowanie prokuratorskie. Doniesienie złożyły wszystkie poszkodowane w podobny 
sposób przez Firmę ,, Łączbud '' gminy: Rymanów, Krosno, Tarnów, Ropczyce i Jawornik. 
W dniu 30 października 2012 roku na wniosek Gminy Rymanów Sędzia – Komisarz SSR  
w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lech Zawada postanowieniem uznał wierzytelność 
Gminy Rymanów w kwocie 1.042.958,72 zł na rozprawie w postępowaniu upadłościowym 
obejmującym likwidację majątku ,,Łączbud '' Sp. z o. o w Rzeszowie. 
W dniu 12 lutego 2013 roku na podstawie art. 119 Kodeksu Pracy Paweł Tomkiewicz – 
inspektor zatrudniony w Urzędzie Gminy w Rymanowie został wezwany do zapłaty 
odszkodowania w wysokości kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia z tytułu naprawienia 
szkody wyrządzonej pracodawcy. 
W związku z tym, że istnieje podejrzenie niedopełnienia wymaganych procedur przez 
pracowników Deutsche Banku PBC O/Rzeszów związanych z monitorowaniem realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy cesji dołożę wszelkich możliwych starań aby 
spróbować odzyskać wpłaconą przez Gminę Rymanów  na rzecz Deutsche Banku kwotę 
należności.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią skarbnik Gminy o przedstawienie projektu 
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Adam Stanisław przedstawił 
wypracowane stanowisko  Komisji podczas odbytego posiedzenia w dniu15 lutego 2013 
roku. 
W wypracowanej opinii Komisja zobowiązała Burmistrza Gminy do podjęcia dalszych 
działań prawnych mających doprowadzić do odzyskania podwójnie zapłaconej kwoty za 
wybudowanie Orlika 2012. Ponadto Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy o wspólne 
wystąpienie z poszkodowanymi  Gminami w podobnym zakresie do Prokuratury celem 
zgłoszenia zdaniem Komisji Budżetu , Gospodarki i Mienia '' przestępstwa '' popełnionego 
przez Deutsche Bank. 
Komisja wnioskuje o przyjęcie zaproponowanych przez Burmistrza Gminy zmian w 
projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 367 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym . Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
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    3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Gminy. 
 
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Chentosz przedstawił opinię Komisji 
wypracowaną na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2013 roku w sprawie dotyczącej zbadania 
zgodności z prawem działań Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie dotyczącej przyznania 
lokalu mieszkalnego położonego w Rymanowie Zdroju ul. Kasztanowa 1/32 przez Pana 
Kazimierza Smoleń – zam. Rymanów Zdrój ul. Kasztanowa 1/15. 
Analiza całości akt sprawy badanej przez Komisję wykazuje, że skarga Pana Kazimierza 
Smolenia nie może być uznana za zasadną. 
Opinia Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do projektu uchwały Rady Miejskiej . 
 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 368 / 13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Gminy Rymanów została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu '' 
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację 
programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty 
edukacyjnej szkół Podkarpacia '' współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

 
 Zastępca Burmistrza Gminy Jan Materniak przedstawił projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem.  
Głównym celem projektu realizowanego przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych   dla uczniów szkól 
podstawowych z województwa podkarpackiego  na obszarach wiejskich , poprzez 
dostosowanie oferty edukacyjnej przy wykorzystaniu technologii informatycznych. 
Cele szczegółowe projektu to : 

1. wsparcie w zakresie wyrównania i uzupełnienia braków programowych, 
2. wsparcie w zakresie podniesienia i rozbudowania zainteresowań edukacyjnych i 

poznawczych, 
3. wzrost efektywności zarządzania i podwyższenie atrakcyjności kształcenia, dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych narzędzi diagnozujących i wspomagających naukę oraz 
narzędzi ułatwiających zarządzanie.   

W naszej Gminie projekt ten realizowany będzie w ZSP Milcza – Szkoła Podstawowa . 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
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Uchwała Nr XXXV / 369 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu '' 
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizacje programów 
rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia '' 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za /  
w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata. 

 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem . 
POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie 
dotychczasowej umowy dzierżawy działek na których zlokalizowana jest stacja bazowej 
telefonii komórkowej w Rymanowie. Proponowane wydłużenie umowy na okres 5 lat w 
drodze bezprzetargowej. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 370 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata została przyjęta 
jednogłośnie / za 15 głosów / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
     6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
 nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału w działce położonej   
 w Ladzinie. 
 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
Współwłaściciel działki stanowiącej w terenie drogę dojazdową do budynków wystąpił  
z wnioskiem o bezpłatne przekazanie swojego udziału na rzecz Gminy Rymanów. Pozostały 
udział w działce nr 1782 stanowi Skarb Państwa. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 371 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału w działce położonej w Ladzinie została 
przyjęta jednogłośnie / za 15 radnych / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek nr 1174/4 i 1174/8 
położonych w Milczy. 

 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 
Kółko Rolnicze w Milczy jest właścicielem działki na której wybudowana jest 
przepompownia ścieków. Po dokonaniu wydzielenia i podziału działek, Kółko Rolnicze w 
Milczy wystąpiło z wnioskiem o przejęcie na rzecz Gminy Rymanów działek 
przeznaczonych na dojazd i zabudowaną przepompownią ścieków. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 372/ 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek nr 1174/4 i 1174/8 położonych w 
Milczy została przyjęta jednogłośnie / 15 głosów za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 
 Burmistrz  Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
Właściciele działek położonych w sąsiedztwie działki nr 3878/2 położonej w Rymanowie 
wystąpili z wnioskiem o jej zakup.. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Osiedla Nr 1  
w Rymanowie przygotowany został projekt uchwały. 
 
Wobec  braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXV / 373 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Rymanowie została przyjęta przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym w 
głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
       ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
Odpowiedzi na interpelacje nie było. 
 
       ad.11. Wolne wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Adam Stanisław z Milczy – wystąpił z wnioskiem o zakup wiaty 
przystankowej i zamontowanie jej na ul. Kolejowej w Milczy. 
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2. Radny Michał Chentosz z Posady Górnej – wnioskuje o ustawienie 3 szt luster na ul. 
Nadbrzeżnej w niebezpiecznych miejscach gdzie z bocznych dojazdów wjeżdża się 
na tę ulicę. 

 
3. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa  - wnioskuje o kontynuowanie rozpoczętego  

w 2011 roku zadania ustawienia barier ochronnych nad rzeką Tabor w Rymanowie / 
Posadzie Dolnej / oraz o dokonanie poprawy stanu już ustawionych barier , 

           - wnioskuje o dokonanie wymiany nawierzchni na kładce pomiędzy ul.  Kolejową a 
 ul. Mitkowskiego w Rymanowie / Posada Dolna /, 
 

4. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego ponawia wniosek o 
ustawienie barierki przy drodze powiatowej przy ul. Szkolnej od stacji gazowej do 
Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim. 

 
5. Radny Dariusz Królicki – wnioskuje o ustawienie 2 szt ławek wzdłuż ul. Kalwaria w 

Rymanowie. 
 

6. Radny Mieczysław Tomków – skierował zapytanie dotyczące ostatniej awarii sieci 
wodociągowej w Sieniawie. Przy jej usuwaniu okazało się, że sieć wodociągowa jest 
w złym stanie, 

 - wskazał na potrzebę wyposażenia siłowni w hali sportowej w odpowiedni sprzęt . 
 Ten , który obecnie znajduje się na jej wyposażeniu często zawodzi, 
 - wskazał na potrzebę wyegzekwowania od wykonawcy stwierdzonych usterek w 
 łazienkach hali sportowej, które zostały zapisane w protokole odbiorczym. 
 

7. Radny Henryk  Smolik – wnioskuje o dokonanie rozbiórki budynku hydroforni przy 
ul. PCK w Rymanowie w Zdroju. 

 
8. Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego – wnioskuje o dokonanie w okresie wiosennym 

naprawy uszkodzonego brodu przez rzekę Tabor, a zwłaszcza dojazdu od ul. 
Gospodarskiej do rzeki i o dokonanie wycinki zakrzaczeń rosnących pod kładką przy 
tym brodzie. 

 
9. Sołtys Wisłoczka Jan Zalisz – wnioskuje o wyasfaltowanie pozostałego odcinka 

drogi powiatowej do Spółdzielni w Wisłoczku. 
 
       ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
> zastanowimy się nad zakupem wiaty przystankowej , 
> dokonamy oględzin wskazanych niebezpiecznych miejsc na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie 
Górnej i podejmiemy decyzje odnośnie zakupu i zamontowania luster, 
> w temacie  barier ochronnych nad rzeką Tabor w Rymanowie /Posadzie Dolnej/ coś w 
okresie wiosennym zrobimy, a o wymianie nawierzchni na kładce będziemy pamiętać, 
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> ławeczki na ul. Kalwaria w ilości 3 szt zostały już zamontowane. Jeśli jest taka potrzeba 
to weźmiemy to pod uwagę . 
> o ustawienie barierek ochronnych przy drodze powiatowej we Wróbliku Szlacheckim 
wystąpię do Starosty Krośnieńskiego, 
> o stanie sieci wodociągowej w Sieniawie zasięgnę informacji u dyrektora ZGK,wybiorę 
się w najbliższym okresie do hali sportowej w Sieniawie i zasięgnę informacji dotyczącej 
funkcjonowania siłowni . Zaleciłem kierownikom Referatów Urzędu Gminy dokonania 
analizy wszystkich przeglądów gwarancyjnych , 
> budynek hydroforni przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju będzie rozebrany, 
> na wiosnę dokonamy przeglądu przejazdu przez rzekę i dokonamy wycinki rosnących 
zakrzaczeń, 
> o dokończenie budowy drogi powiatowej w Wisłoczku wystąpię do Starosty 
Krośnieńskiego. 
 
Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
 
ad. 12 . Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości.  
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 oo zamknął 
obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 


