
     P r o t o k ó ł  Nr IV / 10 

 

       sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej  

       w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Gminnego 

       Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 
 

 Sesję IV otworzył o godzinie 9 1o i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

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. 

Adam Dutka - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Jan Kilar - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Mieszkaniec Gminy Rymanów. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

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

sprawie otrzymanego porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o 

rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z 

mieszkańcami stale zameldowanymi na terenie wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka w 

sprawie zmiany granic wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i 

utworzenia odrębnej wsi. 

 

Więcej wniosków nie było. 

 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty przy 15 głosach za. 

 

Zostanie rozpatrzony w punkcie 5 jako podpunkt 14. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu II i III sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Interpelacje radnych. 

 

5. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów , 

 4/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok : 

 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, 

 odczytanie opinii stałych Komisji Rady, 

 dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok. 

5/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

    Gminy Rymanów na lata 2011 – 2016. 

 dyskusja nad projektem uchwały. 

 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rymanów na lata 2011 – 2016. 

 6/zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 7/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

               Alkoholowych na 2011 rok, 

 8/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, 

 9/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy Rymanów porozumienia  

     z Wójtem Gminy Wiązownica w przedmiocie powierzenia Gminnej Komisji 

               Urbanistyczno – Architektonicznej w Rymanowie pełnienia funkcji organu 

               doradczego Wójta Gminy Wiązownica, 

 10/ zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, 

 11/ wniosku o przekazanie nieruchomości położonych w Rymanowie i Rymanowie 

       Zdroju, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

       gruntowej na działce nr 7 położonej w Rymanowie Zdroju, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

       gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Głębokiem, 

       Rymanowie, Rudawce Rymanowskiej, Rymanowie Zdroju, Rymanowie - 

       Wróbliku Królewskim, 

 14/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zameldowanymi na terenie  

       wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka w sprawie zmiany granic wsi Ladzin poprzez 

       wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

7. Wolne wnioski , zapytania i informacje. 
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8. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 ad. 3. Przyjęcie protokołu II sesji odbytej w czasie II posiedzeń Rady : 

 

1-część w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury, 

2-część w dniu 13 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 Przyjęcie protokołu III sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 21 grudnia 2010 r. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych.  

 

 ad. 4.  Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 ad. 5. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwal w sprawie : 

 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że wszystkie uzyskały pozytywne opinie stałych Komisji Rady . 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z tytułu 

uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do samorządowego przedszkola 

publicznego w Sanoku. 

 

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 IV / 12 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : pomoc finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z tytułu 

uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do samorządowego przedszkola 

publicznego w Krośnie. 

 

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 IV / 13 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z tytułu 

uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rymanów do samorządowego przedszkola w 

Trześniowie. 

 

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 IV / 14 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

4/ projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. 

 

 Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy poinformował, że do opracowania 

projektu uchwały budżetowej na 2011 rok wykorzystano Uchwałę  Rady Miejskiej w 

Rymanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w 

układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i 

majątkowych według ich źródeł w tym szczególności z tytułu dotacji i płatności na 

finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych oraz w formie tabeli w szczegółowości do działu, rozdziału 

i paragrafu. 

Planowane  dochody budżetu Gminy Rymanów na 2011 rok określono w wysokości 

44.273.537 zł. 

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2011 rok wynosić będą 45.746.157 zł. W projekcie 

budżetu  wykazano je w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z 

wyodrębnieniem  wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 

Konsultacji projektu uchwały budżetowej dokonano na zebraniu z sołtysami wsi i 

przewodniczącymi zarządów osiedli. Podczas jej prezentacji nie zgłaszano zasadniczych 

uwag. 
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Również Komisje Rady Miejskiej na odbytych posiedzeniach pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały budżetowej na 2011 rok. 

 Przedkładając Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wniósł o jej 

uchwalenie. 

 

 Burmistrz Gminy poinformował również , że skład orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej postanowił o pozytywnym  zaopiniowaniu projektu uchwały budżetowej na 

2011 rok. 

 

 Z kolei prowadzący obrady sesji poprosił o przedstawienie wypracowanych  opinii 

przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 

2011 rok i projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów 

na lata 2011 – 2016. 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Michała Chentosza. 

Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Pana 

Macieja  Kandefera. 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych Pana Andrzeja 

Pitrusa. 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Pana  Stanisława Adama. 

 

/ Opinie  - załączniki do protokołu /. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

Radny Pan Kazimierz Kielar – w swym wystąpieniu nawiązał do uchwalonego przez Radę 

Miejską programu rozwoju gospodarczego gminy Rymanów do roku 2013. Zwrócił uwagę, 

że wykazane w nim zadania nie zostały uwzględnione w opracowanym projekcie, a 

wprowadzono nowe zadania. Jedna moja uwaga dotyczy budowy nowego oświetlenia drogi 

w kierunku do Rymanowa Zdroju . Obecne oświetlenie tej drogi jest dobre i nie negując 

tego zadania uważam , że potrzeby w zakresie budowy i modernizacji sieci oświetlenia 

ulicznego są bardziej potrzebne i wskazane w innych miejscowościach Gminy. 

Nawiązując do opracowanych i przyjętych Planów Odnowy Miejscowości do 2013 roku 

zwrócił uwagę , że nie wszystkie miejscowości je opracowały. Priorytety jakie zostały w 

nich określone winny być również wzięte przy opracowaniu projektu budżetu. Moim 

zdaniem do planowanych wydatków majątkowych wykazanych  w projekcie uchwały 

budżetowej na 2011 rok należało podchodzić z wielką troską i rozwagą z uwagi , że nasi 

wyborcy  bacznie obserwują podejmowane przez Radę Uchwały . 

 

Burmistrz Gminy zapewnił, że planowana budowa nowego oświetlenia wzdłuż drogi do 

Rymanowa Zdroju finansowana będzie ze środków jakie Gmina uzyskała z poboru opłaty 

klimatycznej od przebywających na leczeniu w naszym Uzdrowisku i które muszą zostać  

skierowane na poprawę infrastruktury uzdrowiskowej. 

Plany Odnowy miejscowości są potrzebne do złożenia wniosków o pozyskanie środków na 

inwestycje w ramach naborów wniosków do poszczególnych programów. Chcę jeszcze raz 

zapewnić, że podjąłem działania w zakresie opracowania aktualnej sieci dróg gminnych i 

zadań w  zakresie budowy i modernizacji sieci oświetlenia ulicznego  na  
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terenie Gminy , które pozwolą na określenie przez Wysoką Radę kolejności ich realizacji w 

ramach przewidzianych środków w budżecie gminy na 2011 rok. 

 

Radny Pan Wacław Pelczarski wyraził wątpliwość co do zapewnienia Burmistrza Gminy 

dotyczącego opracowania nazwanej umownie ,, mapy sieci dróg gminnych i sieci 

oświetlenia ulicznego''. Uważam , że najpierw winny być wskazane zadania, a później 

określona wysokość planowanych na nie wydatków. 

 

Pan Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla Nr 1 miasta Rymanowa wskazał na 

brak obiecanej inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacyjnej ulic Dworska i 

Paderewskiego .  

 

Z zarzutem nie zgodził się Burmistrz Gminy, który zapewnił , że w projekcie budżetu na 

2011 rok zostały zabezpieczone środki na przygotowanie projektu tego zadania. 

 

Radny Pan Mieczysław Tomków wystąpił z wnioskiem o zamknięcie dyskusji nad 

projektem uchwały budżetowej na 2011 rok .  

 

Przewodniczący Rady po skierowanym zapytaniu do radnych uzyskał ich zgodę na 

zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu  projektu 

uchwały budżetowej na 2011 rok brało udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 

12 radnych, 3 wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 15 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na 

lata 2011 – 2016. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Ustawa o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła 

obowiązek przedłożenia do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2011 rok projektu uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2011 – 2016. 

Analiza treści opiniowanego dokumentu przez RIO wykazała, że projekt tej uchwały został 

opracowany zgodnie z wymogami tej ustawy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił ,że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 wstrzymało się od 

głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 16 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 

Z projektem uchwały zapoznała skarbnik Gminy. 

 

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 IV / 17 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 10 4o . 

  

7/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2011. 

 

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

 

Uzasadnienie : prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy 

do zadań własnych gminy. Wynika to z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tych działań oparta 

jest na zadaniach zapisanych w tym programie , który corocznie uchwala Rada Miejska. 

Program ten wcześniej był rozpatrywany i opiniowany przez członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie. 

 

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 IV / 18 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów. 

 

Z treścią uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii  należy 

również do zadań własnych gminy. Wynika to z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii. Program stanowi część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było . 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 19 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy Rymanów porozumienia z 

Wójtem Gminy Wiązownica w przedmiocie powierzenia Gminnej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej w Rymanowie, pełnienia funkcji organu 

doradczego Wójta Gminy Wiązownica. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Wójt Gminy Wiązownica zwrócił się z prośbą o ,, wypożyczenie '' Komisji 

Architektoniczno – Urbanistycznej działającej przy Urzędzie Gminy Rymanów do 

współpracy z Urzędem Gminy Wiązownica przy dwóch zadaniach polegających na na 

sporządzeniu pierwszej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Wiązownica oraz opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Mołodycz o 

powierzchni około 14ha / kopalnia piasku / oraz terenu o powierzchni około 100 ha 

niezbędnego dla zagospodarowania odwiertów gazowych. 

Informuje w piśmie, że pokryje wszystkie niezbędne koszty związane z tym pracami. 

 

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 IV / 20 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku ze zmianą od 1 stycznia 2011 roku zapisu w ustawie o podatkach 

i opłatach lokalnych  znowelizowany zapis przewiduje jednakową stawkę podatku od 

nieruchomości dla wszystkich pomieszczeń budynków zakładu opieki zdrowotnej 

związanych z prowadzoną przez ten zakład działalnością w zakresie udzielenia świadczeń 

zdrowotnych. A zatem obniżoną stawką będą objęte również pomieszczenia 

administracyjne, gospodarcze i socjalne nieprzeznaczone bezpośrednio na udzielenie 

świadczeń zdrowotnych, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki 

zdrowotnej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę  Nr IV / 21 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w Rymanowie. 

 

Z treścią  projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działka nr 1507/4 położona w Rymanowie i przeznaczona pod ,, Zielnik 

Przyrodniczy Anny Potockiej '' jest własnością Skarbu Państwa. Aby uregulować jej stan 

prawny zgodnie z ustawą należy podjąć taką uchwałę aby wystąpić do Wojewody o jej 

przekazanie na rzecz 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 IV / 22 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ wniosku o przekazanie nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zachodzi potrzeba wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o 

nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Rymanów nieruchomości o numerach 62 o 

pow. 0,0515 ha, 398/3 o pow. 0,0658 ha, 406/2 o pow. 0,0650 ha, 406/4 o pow. 0,0323 ha 

położonych w Rymanowie Zdroju i będących w użytkowaniu wieczystym 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 IV / 23 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

gruntowej na działce nr 7 położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek nr 183, 186 i 187 położonych w Rymanowie Zdroju  

wystąpili z wnioskiem o ustanowienie służebności dojazdu do działek istniejącą w terenie 

drogą wydzieloną w działce nr 7 będącą własnością Gminy Rymanów . Ustanowienie 

dojazdu jest niezbędne do planowanej budowy domku letniskowego. 
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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 IV / 24/ 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Głębokiem. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy 

dzierżawnej na działkę nr 2620 o pow. 0,30 ha położonej w Głebokiem z częściowym 

przeznaczeniem na cele wypoczynkowo – rekreacyjne pod lokalizację domków 

letniskowych i stacje trafo, a w części na cele rolnicze. Propozycja przedłużenia umowy 

dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

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 IV / 25 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy 

dzierżawnej na część działki nr 1468/5 o pow. 30 m2  z przeznaczeniem pod usługi 

handlowe. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 

5 lat. 

 

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 IV / 26 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rudawce Rymanowskiej. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 1660/37 o pow. 0,0333 ha położonej w Rudawce 

Rymanowskiej na której zlokalizowany jest prywatny domek letniskowy. Propozycja 

wydzierżawienia  w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

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 IV / 27 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

Zakład Aktywności Zawodowej zwróciło się z prośbą o przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawnej na część działki nr 392 o pow. 2 m2 położonej w Rymanowie Zdroju. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 28 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata , położonych w Rymanowie i Wróbliku 

Królewskim. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy działek nr 3187/7 i nr 3911/2 położonych w 

Rymanowie i działki nr 48 położonej we Wróbliku Królewskim zwrócili się z prośbą o 

przedłużenie umów dzierżawnych. Propozycja przedłużenia na okres 5 lat w drodze 

bezprzetargowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

 

Podjęto Uchwałę Nr IV / 29 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zameldowanymi na terenie wsi 

Ladzin i przysiółka Zmysłówka w sprawie zmiany granic wsi Ladzin poprzez 

wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przysiółek Zmysłówka jest małą miejscowością położoną w Gminie 

Rymanów. Jej powstanie już jako przysiółka wsi Ladzin, historycy datują w latach 1601-

1650. Od początków istnienia jej gospodarzem był sołtys wsi wybierany przez 

mieszkańców Zmysłówki. Zmysłówka od ponad 100 lat była traktowana jako samodzielna 

wioska. Od początku XX wieku urodzenia, małżeństwa i zgony rejestrowane były w 

oddzielnej księdze dotyczącej Zmysłówki jako miejscowości. Po przejęciu przez państwo 

rejestracji stanu cywilnego / 1946 rok / wszystkie urodzenia i zgony mieszkańców 

Zmysłówki rejestrowane były jako zdarzenia w miejscowości Zmysłówka. 

Od 1990 roku  Zmysłówka jest sołectwem.  

Od strony północnej granice między Milczą, a Zmysłówką wyznaczają tory kolejowe. Od 

wschodu sąsiaduje z Wróblikiem Szlacheckim, od południa z Rymanowem i Łazami. 

Zabudowania mieszkalne w Zmysłówce usytuowane są wzdłuż granicy z Milczą, stąd w 

latach 1980-1990 z uwagi na bliskie sąsiedztwo mieszkańcy Zmysłówki meldowani byli we 

wsi Milcza . W 1995 roku Uchwałą Nr XII/100/95 Rady Miejskiej w Rymanowie nadano 

nazwy ulicom w Milczy. Mieszkańców Zmysłówki zameldowano w nieistniejącej wsi 

Zmysłówka. 

Aktualnie w Zmysłówce zameldowanych jest 102 osoby. / niedopuszczalne jest meldowanie 

w nieistniejącej miejscowości/. Z uwagi na ten fakt, koszty utworzenia nowej miejscowości 

byłyby niewielkie, ponieważ nie zachodziłaby potrzeba wyrabiania nowych dowodów 

osobistych a innych dokumentów do wymiany byłoby niewiele. 

Z uwagi na liczne problemy; między innymi związane z wyborami parlamentarnymi i 

samorządowymi mieszkańcy tego przysiółka przypisywani są do obwodowych komisji 

wyborczych raz w Rymanowie, przy innych wyborach w Ladzinie z uwagi na rodzaj 

miejscowości a ostatnio w Milczy ze względu na bliskie sąsiedztwo. 

Ponadto mieszkańcy Zmysłówki jako nie istniejącej miejscowości , nie mogą ubiegać się o 

środki unijne. 

Sprawa wyłączenia z granic wsi Ladzin przysiółka Zmysłówka w ostatnim okresie czasu 

stała się kwestią wymagającą pilnego uregulowania. 

Mieszkańcy przysiółka we wrześniu 2009 roku z własnej inicjatywy przeprowadzili 

konsultacje społeczne w sprawie wyłączenia przysiółka Zmysłówka ze wsi Ladzin i 

utworzenie wsi Zmysłówka. Za wyłączeniem miejscowości opowiedziało się 59 na 79 

uprawnionych do głosowania mieszkańców Zmysłówki. 

Proponowana granica wsi uwzględnia działki tylko mieszkańców Zmysłówki. Powierzchnia 

Zmysłówki wynosiłaby około 40 ha składająca się z 149 działek. Granicami byłyby drogi nr 

działki 832/2, następnie drogą o nr działki 1068. 
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Działki Zmysłówki mogłyby pozostać bez zmiany numeracji poprzez wykreślenie ich z 

obrębu wsi Ladzin. 

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadniony jest wniosek o podjęcie uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji zmierzającej do wyłączenia z terenu wsi Ladzin przysiółka 

Zmysłówka i utworzenie odrębnej wsi Zmysłówka. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

Radny Henryk Smolik -  moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby włącznie 

przysiółka Zmysłówka do wsi Milcza. 

 

Radny Wacław Pelczarski , a zarazem sołtys wsi Ladzin – powiedział, że jako sołtys 

wcześniej prowadził z mieszkańcami Ladzina własne konsultacje dotyczące przysiółka 

Zmysłówki .Mieszkańcy Ladzina opowiedzieli się za włączeniem przysiółka Zmysłówki do 

wsi Milcza. 

 

Bogdan Buczek – sołtys wsi Zmysłówka – zadał pytanie jak można mieszkać i pracować w 

nieistniejącej wsi Zmysłówka. 

 

Radny Tadeusz Chodyniecki -  wniósł pod rozwagę , aby konsultacja w tej sprawie 

przeprowadzona została tylko z mieszkańcami nieistniejącej wsi Zmysłówka. 

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od 

głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IV / 30 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 6 . Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

 ad. 7. Wolne  wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej zwrócił się z prośbą o podjęcie działań u 

zarządcy drogi wojewódzkiej o posypanie jej piaskiem na odcinku Rymanów – 

Rymanów Zdrój. 

Jest bardzo ślisko i duże zagrożenie dla jej użytkowników. 

 

2. Radny Stanisław Adam z Milczy podobny problem zgłosił na drodze powiatowej 

Milcza – Rymanów. Jest bardzo ślisko i niebezpiecznie. 

 

3. Radny Wacław Pelczarski  z Ladzina  wskazał na potrzebę obcięcia gałęzi drzew 

rosnących w pasie gminnym przy ul. Zadwór w Ladzinie , które niebezpiecznie 

zwisają nad drogą. 

 wniósł o dokonanie przeglądu stanu wykonanej 2 lata temu drogi łączącej Zmysłówkę z 

Ladzinem. Mam informacje , ze nie nadaje się do przejazdu.    
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4. Radny Mieczysław Tomków z Sieniawy wskazał na potrzebę posypania piaskiem 

drogi wojewódzkiej w kierunku Bukowska . Jest bardzo ślisko , a ruch na tej drodze 

jest bardzo duży. 

 

 wystąpił do Burmistrza Gminy o rozważenie propozycji polegającej na zawarciu umów 

na odbiór odpadów stałych z właścicielami domków letniskowych w Rudawce 

Rymanowskiej  na  obowiązujących zasadach  odbioru od właścicieli prowadzących 

gospodarstwa Agroturystyczne w Gminie  Rymanów. 

 

5. Radny Bronisław Bruk z Puław zwrócił się do służb odpowiedzialnych  za 

przestrzeganie zasad ruchu drogowego aby  zwłaszcza w soboty i niedziele 

skontrolowali kierowców parkujących samochody na łukach drogi dojazdowej do 

wyciągu narciarskiego w Puławach , którzy nie przestrzegają obowiązujących na tym 

odcinków znaku  zakazu. 

Są wskazane miejsca na parkowanie przy wyciągu i w sposób bezpieczny mogą 

narciarze z niego korzystać. 

 

 wniósł o wystąpienie do do Starostwa Powiatowego w Krośnie o wykonanie 

odwodnienia źródełka ciepłej wody  znajdującego się w środku drogi powiatowej w 

Rudawce. Wydostająca się z niego woda wydostaje się na dywanik asfaltowy i w okresie 

zimowym robi się bardzo niebezpiecznie na tym odcinku drogi. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wystąpił z nowym wnioskiem dotyczącym 

wykonania łapaczy wód  spływających z dróg na ulicach : 

- Kasztanowej przy wjeździe z drogi krajowej   w drogę gminną w kierunku do 

posesji   p. Hanusa  w Klimkówce , która jest zalewana przez spływającą na nią 

wodę, 

- ul. Zdrojowej w Klimkówce przy wyjeździe  na łuk drogi krajowej . Spływająca 

woda z tej drogi rozlewa się na drogę krajową powoduje , że na tym niebezpiecznym 

odcinku drogi  staje się niebezpiecznie . 

 

 przypomniał wcześniej zgłaszane wnioski  dotyczące : dokonania  przeglądu rosnących 

drzew kasztanowców przy drodze krajowej w Klimkówce , potrzeby wykonania 

przejścia z ulicy Kasztanowej na ulicę Zdrojową w Klimkówce przez drogę krajową 

oraz zabezpieczenia zwisającego korpusu drogi powiatowej na zakręcie  w kierunku do 

kościółka w Klimkówce wraz z wycinką drzew, które ograniczają widoczność na tym 

odcinku. 

 

7. Radny Marian Różowicz -wniósł o oznakowanie niebezpiecznego odcinka drogi na 

poszerzonym  zakręcie  drogi powiatowej w Klimkówce  w rejonie p. 

Chudzińskiego.  Jest to odcinek  po wykonanym niedawno remoncie , w którym 

wypadła wielka dziura i  może tam dojść do niebezpiecznego wypadku 

zagrażającemu życiu . 
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8. Radny Henryk Smolik – wskazał na potrzebę dokonania obcinki korony jesiona 

wyniosłego  rosnącego pomiędzy blokiem Nr 1 i Nr 3 przy ul. Kasztanowej w 

Rymanowie Zdroju. Jego gałęzie sięgają wysokości 4 piętra  bloku a silne wiatry 

mogą uszkodzić ten budynek. 

 

9. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki  wskazała na potrzebę rozwiązania 

problemu spływających wód bezpośrednio na drogę gminną w Bziance. W okresie 

zimowym woda zamarza i jest tam bardzo niebezpiecznie. 

 

10. Bogdan Buczek sołtys wsi Zmysłówka wskazał na potrzebę dokonania obcinki 

zwisających konarów drzew rosnących w prywatnym lesie przy drodze powiatowej 

Milcza – Rymanów. 

 

11. Czesław Szajna przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie  wskazał na 

potrzebę posypania śliskiego odcinka drogi  koło p. Janowskiego na ulicy 

Grunwaldzkiej oraz z uwagi na planowaną budowę ratusza w Rymanowie wniósł o 

skrócenie okresu dzierżaw działek w terenie gdzie planowana jest jego budowa. 

 

12. Wiesław Poznar sołtys wsi Królik Polski wniósł o spowodowanie wystąpienia do 

zarządu dróg wojewódzkich o wykonanie udrożnienia zamulonych rowów i 

przepustów  w Króliku Polskim. 

 

 

Uczestniczący w obradach sesji mieszkaniec Gminy Rymanów skierował zapytanie do 

Burmistrza Gminy czy Pan Jan Rajchel będzie zatrudniony w Urzędzie Gminy albo w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Sekretarz Gminy Pan Marek Penar podał do wiadomości informacje na temat : 

 

1/ planowanych wyborów do Izb Rolniczych w dniu 3 kwietnia 2011 roku. 

2/ zarządzonych przez Burmistrza Gminy wyborów sołtysów i zarządów osiedli na dzień 6 

lutego 2011 roku oraz zapoznał z kalendarzem wyborczym. 

Przedstawione informacje  zostały wręczone sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedli 

uczestniczącym w obradach sesji. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec podzielił się informacją  w temacie 

prowadzonych prac i zamierzeń jakie znaleźć się mają w opracowywanym Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Gminy Rymanów, który ma zostać wprowadzony z dniem 1 lutego 

2011 roku. 

 

 ad. 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił  Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

>  zaraz po obradach sesji zostaną podjęte działania u zarządców dróg o posypanie ich 

piaskiem , 
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> podjęte zostaną działania w zakresie obcinki zwisających gałęzi drzew na drogi o których 

wnioskowali wnioskodawcy, 

 

> sprawdzimy czy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zawierania umów na 

odbiór odpadów stałych z gospodarstw Agroturystycznych można zastosować je do 

właścicieli domków letniskowych, 

 

> sprawą parkujących samochodów na drodze w Puławach zajmie się Straż Miejska i 

Komisariat Policji, 

 

> wnioski radnego Kielara i Różowicza skieruję do odpowiednich instytucji  z prośbą o 

podjęcie działań o ich realizację, 

 

> podejmiemy działania o obcinkę korony jesiona wyniosłego  w Rymanowie Zdroju, 

 

> na wskazaną drogę gminną w Bziance zostanie oddelegowany pracownik celem zbadania 

problemu i określenia potrzebnego zakres prac w celu zlikwidowania tej uciążliwości, 

 

> w okresie wiosennym dokonanie zostanie przegląd stanu wykonanej drogi Zmysłówka – 

Ladzin, 

 

> o podjęcie prac o wykonanie odwodnienia źródełka wody wypływającego w drodze w 

Rudawce Rymanowskiej wystąpię do zarządcy drogi, 

 

> dokonamy sprawdzenia czyją własnością jest las przy drodze o której mówił sołtys 

Zmysłówki i podejmiemy działania o wykonanie obcinki zwisających na drogę konarów 

gałęzi drzew, 

 

> zawsze można skrócić okres wypowiedzenia zawartych umów dzierżawnych, 

 

> nie będę odpowiadał na postawione pytanie mieszkańca Gminy . Zgodnie z Konstytucją 

Rzeczypospolitej Polskiej każdy obywatel ma prawo do pracy i może  jak każdy startować 

w ogłaszanych konkursach o naborze kandydatów na różnego rodzaju stanowiska. O 

wyborze decyduje powołana do przeprowadzenia konkursu Komisja. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 ad. 9. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady IV sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 

zrealizowany  w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie  12 5o 

Przewodniczący Rady zamknął obrady IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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 Na tym protokół zakończono.  

 

 

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia Noworoczne. 

 

 ,, Niech Nowy Rok przyniesie wiele dobra, doskonałego zdrowia i wszelkiej 

pomyślności w wymiarze osobistym , rodzinnym i społecznym. 

Wszystkim życzę w Nowym 2011 roku optymizmu i wiary, że działanie na rzecz 

wspólnego dobra mieszkańców ma swój głęboki sens i daje wiele satysfakcji. 

Niech to będzie dobry rok i szczęśliwy dla wszystkich mieszkańców Gminy Rymanów''. 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

                Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /                Henryk  Smolik 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 


