
           P r o t o k ó ł  Nr IX / 15 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 10 lipca 2015 roku w sali  

 narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie obrad. 

 

 Sesję IX otworzyła o godzinie 9 oo i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Krystyna  

Przybyła -  Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy, 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy, 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy, 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy, 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny, 

 Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie, 

 Monika Rygiel  - Dyrektor GBP w Rymanowie, 

 Danuta Litarowicz  - Dyrektor GOK w Rymanowie, 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy, 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 Mieszkańcy Gminy Rymanów. 

 Listy w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność obrad. Stan Rady 

wynosił 11 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony radny – Janusz Chudziński. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez : 

1) zdjęcie w punkcie 10 podpunktu 11) sprawy dotyczącej ustanowienia użytków 

ekologicznych w obrębach geodezyjnych w m.Puławy, Wołtuszowa oraz Zawoje na terenie 

Gminy Rymanów z powodu zgłoszenia przez wnioskodawcę – Nadleśnictwo Rymanów 

uwag do projektu uchwały. 

2) zmianę numeracji porządku. 

 

Innych wniosków nie było. 

Wniosek Burmistrza Gminy w głosowaniu został przyjęty przy 11 głosach za. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkanich 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 VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących zarządów 

osiedli.            

8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2014 rok. 

9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2014 rok połączona 

z omówieniem organizacji planowanych imprez w sezonie letnim 2015 roku. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok, 

 4/ warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

 5/ warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 6/ warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 7/warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 8/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych, 

 9/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

 10/ utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego 

referendum, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku działek 

gminnych położonych w Kóliku Polskim, 

 12/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetarguu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Milczy, 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 

Rymanów działki położonej w Rymanowie, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Klimkówce, 

 18/ przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w 

latach 2015 – 2020, 

 19/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, 

 20/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW '', 

 21/ przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego '' RYMANÓW  ZDRÓJ '', 

 22/ przystapienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

PUŁAWY 1/2015 '', 

 23/ przystapienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 
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 24/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Sieniawa- Farma Fotowoltaiczna '', 

 25/ uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 26/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW ZDRÓJ '' - etap I. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 11 głosach za przyjęła porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu VIII sesji z dnia 9 czerwca 2015 roku. 

Za przyjęciem głosowało 11 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap złożyła 

informację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. 

/ Informacja – załącznik do protokołu /. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych interpelacji i wniosków na VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik /. 

Przedstawił, też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 10 czerwca 2015 

r. do 10 lipca 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień publicznych 

realizowanych w okresie od 09.06.2015 r. do 09.07.2015 roku. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar.Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach  Burmistrza Gminy w okresie od 9 czerwca do 9 lipca 2015 roku. Burmistrz Gminy 

w tym okresie wydał 14 zarządzeń. 

/ Informacja – załącznik do protokołu /. 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

zarządów osiedli. 

 

 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
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Wnioski i zapytania radnych : 

 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wnioskuje o : 

 dokonanie wycinki drzewa / jesion / nachylonego na budynek mieszkalny przy ul. 

Zdrojowej 43 rosnącego przy korycie rzeki, 

 oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej i poprawę stanu załamanych przepustów ( 

naprzeciw posesji p. Zbigniewa Brzęka), 

 podjęcia działań zabezpeczających rozlewania się wody podczas nasilonych opadów 

deszczu z bocznych dróg na drogę powiatową w okolicv Domu Ludowego w wyniku czego 

nanoszony jest na nią piasek i kamienie . 

 

2. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa zwrócił się z prośbą o uporządkowanie parku im. 

Anny i Stanisława Potockich w Rymanowie . 

 

3. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki wnioskuje o odmulenie rowu przy drodze 

gminnej na przysiółku ,, Góra '' w Bziance 

Zasygnalizowała niepokojącą sytuację jaką jest zbyt duża ilość zagnieżdzionych lisów w wałach 

powodziowych w Bziance. Podchodzą one blisko gospodarstw i wyrządzają znaczne szkody w 

hodowli drobnego inwentarza . 

 

Wnioski i zapytania sołtysów – przewodniczących osiedli. 

 

1. Sołtys Józef Ziajka – sołectwo Posada Górna wnioskuje o zamontowanie lustra na drodze 

przy ul. 3 Maja w Posadzie Górnej – do Mariana Ziajki oraz o naprawę przyczółka k. 

Malickiego. 

 

2. Sołtys Jan Dudzik – sołectwo Bałucianka wnioskuje o naprawę drogi powiatowej i 

przyczółka mostu k/kościoła. 

 

3. Sołtys Józef Pelczar – sołectwo Łazy wnioskuje o częstszy odbiór odpadów segregowanych 

w tzw. gniazdach , a zwłaszcza opakowań plastikowych. 

 

4. Sołtys Tadeusz Chodyniecki – sołectwo Wróblik Szlachecki : 

- zwrócił siłę  z prosbą o wykonanie oprysku na chodniku ul. Długa do kładki na rzecze Tabor, 

- zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy właściciel firmy F.P.H.U. ,, KRUSZ-MET'' ma zezwolenie 

na wywóz ze żwirowni ciężkimi samochodami żwiru ulicą Sicińską, na której została ułożona nowa 

nawierzchnia i ustawiony jest znak 10ton. Żwirownia ta nie jest na terenie Wróblika Szlacheckiego, 

a na terenie Haczowa. 

- wnioskuje o wyjaśnienie odmówienia wizyty domowej przez lekarza rodzinnego Ośrodka 

Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim do  obłożnie chorego w dniu 9 lipca 2015 roku. 

 

Na obrady sesji przybył radny Tomasz Rajnik. Stan 12 radnych. 

 

8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2014 rok. 

 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury Gminy 

Rymanów, która jako biblioteka publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 

bibliotecznej.Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, w tym 

czytelniczych,kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz uczestniczy w  
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upowszachnianiu wiedzy i kultury. W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 3 

bibliotekarzy, obsługujących 5 bibliotek : Rymanów oraz filie w Klimkówce, Posadzie Górnej, 

Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim. Księgozbiór GBP wraz z filiami na dzień 31 grudnia 2014 roku 

wynosił 59.883 woluminów. Zarejestrowanych było 1.394 czytelników, którzy wypożyczyli 23.362 

książki. Oprócz wypożyczeń księgozbioru do domu, czytelnicy mogą korzystać w bibliotece z 

księgozbioru podręcznego, w którym znajdują się przede wszystkim słowniki, encyklopedie, 

opracowania naukowe oraz pojedyńcze egzemplarze podręczników akademickich.GBP posiada 10 

zestawów komputerowych. Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z internetu. 

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przychodami jej są : dotacje z budżetu 

Gminy Rymanów , wpływy z prowadzonej działalności oraz środki otrzymane przez Bibliotekę od 

osób fizycznych, osób prawnych i innych żródeł. 

/ Sprawozdanie z działalności GBP w Rymanowie za 2014 rok – załącznik do protokołu/. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie informację Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie 

przyjęła do wiadomości. 

 

9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2014 rok 

połaczona z omówieniem organizacji planowanych imprez w sezonie letnim 2015 roku. 

 

 Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania różnych 

dziedzin kultury służących rozwojowi potrzeb kulturalnych mieszkańców. Promuje dorobek 

kulturalny regionu,umożliwiając prezentację i konfrontację zespołów i twórców nieprofesjonalnych 

podczas przeglądów, konkursów, warsztatów. Organizując imprezy o charakterze festynów 

kulturalnych umożliwia integrację i wypoczynek mieszkańców gminy. 

GOK – Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju zajmuje się również informacją z 

zakresu turystyki oraz promocją gminy, a także organizowaniem wystaw i prelekcji w Galerii 

Sztuki w Rymanowie Zdroju. 

Do zadań GOK-u należy również prowadzenie Hali Sportowej w Sieniawie. 

W załączonych do protokołu sprawozdaniach uwidocznione zostały wszystkie imprezy i konkursy 

organizowane w trakcie roku sprawozdawczego przez GOK, Biuro Informacji Turystycznej, Hali 

Sportowej w Sieniawie i Galerii Sztuki w Rymanowie Zdroju. 

/ Sprawozdania – załączniki do protokołu /. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie informację Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie 

przyjęła do wiadomości. 

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekty uchwał były 

opiniowane pzrez obradujące w dniu 6 lipca 2015 roku Komisje Rady i uzyskały pozytywne opinie. 

 

1/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy przekazania dla Województwa Podkarpackiego dokumentacji projektowej  
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dla zadania pn.,, Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa – Bukowsko – Szczawne – 

budowa chodnika w km 0 + 140 – 2 + 225 w m. Sieniawa ''. 

Budowa w/w chodnika,którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku drogi 

wojewódzkiej była wielokrotnie wnioskowana przez mieszkańców m. Sieniawa oraz radnych Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że  w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałe Nr IX / 87 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   / Przerwa w obradach sesji do godziny 10 55  / 

 

Wznowiono obrady sesji. 

 

Salę obrad po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej Rady opuścił radny Wacławski Jan. Stan 11 

radnych. 

 

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 Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 11 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 88 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Na obrady sesji przybył radny Urbanik Tadeusz. Stan 12 radnych. 

 

3/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

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

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 89 / 15 . Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

4/ warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

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

 

Uzasadnienie : ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość wprowadzenia w drodze 

uchwały składanie deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.  

Wprowadzenie takiej możliwości przez Radę Miejska w Rymanowie ułatwi podatnikom podatku od  
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środków transportowych realizację swych obowiązków, usprawniając wymianę 

dokumentów,zmniejszając koszty własne podatników i organu podatkowego oraz pozwoli na pełne 

wykorzystanie zmienionego oprogramowania dziedzinowego Urzędu Gminy w Rymanowie, który 

dostosowany jest do stosowania dokumentów elektronicznych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych . 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 90 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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

 

Uzasadnienie : wzór elektroniczny informacji i deklaracji udostępniony zostanie na Elektronicznej 

Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, po wprowadzeniu niniejszej uchwały możliwe 

będzie ich wykorzystywanie na terenie Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 91/15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz 

deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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

 

Uzasadnienie : wzór elektroniczny deklaracji udostępniony zostanie na Elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej ePUAP, po wprowadzeniu niniejszej uchwały możliwe będzie jego 

wykorzystywanie na terenie Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 92 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

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

 

Uzasadnienie : wzór elektroniczny informacji i deklaracji udostępniony zostanie na Elektronicznej 

Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP, po wprowadzeniu niniejszej uchwały możliwe  



      -  8  - 

 

będzie ich wykorzystywanie na terenie Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 93 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych. 

 

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

 

Uzasadnienie : zadaniem zespołu opiniującego będzie przeprowadzenie czynności sprawdzających 

zgłoszonych kandydatów w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie oraz 

przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach Radzie Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 94 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Rymanów na stałe obwody głosowania, 

ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

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

 

Uzasadnienie : sołtys wsi Sieniawa zwrócił się z prośbą o przeniesienie siedziby obwodowej 

komisji wyborczej Nr 6 z Domu Ludowego do Hali Sportowej w Sieniawie. Nowa siedziba byłaby 

bliżej położona nowego kościoła parafialnego. Także Hala Sportowa spełnia wszelkie kryteria 

lokalu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 13 ustawy Kodeks 

Wyborczy zmiany siedziby dokonuje Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, najpóźniej 

w 45 dniu przed dniem wyborów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 95 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

10/utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego 

referendum. 

 

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

 

Uzasadnienie : Rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód do 

głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie 

śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.  
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Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby 

kierującej daną jednostką. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 96 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku działek 

gminnych położonych w Króliku Polskim. 

 

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

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowch obejmujących działki nr 81,333,1350 o łącznej powierzchni 

1,96 ha z przeznaczeniem na cele rolne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 97 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Milczy. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony zakupem działki Nr 1676/1 o pow.0,59 ha i po 

uzyskaniu pozytywnej opini zebrania wiejskiego przygotowany został projekt uchwały. 

Sprzedaż nastapi w drodze przetargu. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr IX / 98 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanych stron zakupem działek Nr 3937/3 o pow.0,2557 ha i  

Nr 3940/4 o pow. 0,2792 ha  i po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania zarządu osiedla  

przygotowany został projekt uchwały. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych , 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 99 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

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

stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanych stron zakupem działek Nr 1199/6 o pow.0,64 ha i nr 

1203/1 o pow.0,90 ha  i po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego  przygotowany został 

projekt uchwały. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 100 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek zainteresowanej strony zakupem dzialki Nr 1272/12 o pow. 0,1094 ha i 

po uzyskaniu pozytywnej opinii zebrania wiejskiego przygotowany został projekt uchwały. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 101 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów 

działki położonej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek wszystkich współwłaścicieli działki nr 860/1 stanowiącej w terenie 

drogę dojazdową położoną w Rymanowie przy ulicy Kolejowej dokonane zostały sprawdzenia 

parametrów drogi ( szerokość, nawierzchnia, użytek ). W oparciu o dokonane sprawdzenie 

przygotowany został projekt uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr IX / 102 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Klimkówce. 

 

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

 

Uzasadnienie : na wniosek i prośbę klubu sportowego GLKS ,, Karpaty '' Klimkówka  

przeprowadzono rozmowy z właścicielem działki Nr 4300/11 o pow. 0,1508 ha  położonej w 

Klimkówce celem nabycia jej na rzecz Gminy Rymanów na potrzeby klubu sportowego. Po 

przeprowadzeniu wstępnych rozmów właściciel tej działki zaproponował ekwiwalentną zamianę 

działki przy stadionie w Klimkówce na działki gminne Nr 4194 i 4196 o łącznej powierzchni 1,69 

ha położone w Klimkówce. Celem dokonania takiej zamiany musi być podjęta stosowna uchwała. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał w jakim celu będzie wykorzystywana przez klub ta działka. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 103 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 

2015 – 2020. 

 

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

 

Uzasadnienie : na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw 

lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala 

wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program powinien być 

opracowany na co najmniej 5 kolejnych lat. 

Na podstawie zarządzenia nr 62/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 roku 

wskaźnik  przeliczeniowy 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa 

podkarpackiego wynosi : 3089 zł za okres 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r. 

Planuje się utrzymanie stawki bazowej czynszu w wysokości 2,3% wskażnika przeliczeniowego. 

Dotychczas obowiązująca stawka bazowa czynszu wynosiła : 5,43 zł. 

W związku ze wzrostem wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych stawka bazowa czynszu wzrośnie do 5,92 zł to jest średnio o 9,3 %. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

1/ Radny Andrzej Biel – wystąpił z wnioskiem o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad i 

rozpatrzenie go na następnej sesji z uwagi , że zakłada on wzrost wskaźnika przeliczeniowego 1m2 

powierzchni użykowej budynków mieszkalnych stawki bazowej czynszu z 5,43 zł do 5,92 zł 

t.j.średnio o 9,3 % . 

Z uwagi na brak wyliczeń o ile wzrosną opłaty, a dotyczą one ludzi najbardziej biednych wnoszę o 

wycofanie go z porządku obrad. 

W wyniku głosowania : za – 5, przeciw – 5 , 1 wstrzymujący – wniosek upadł. 

 

2/ Radny Andrzej Pitrus – uważam, że jako Rada opracowany i przedłożony do uchwalenia  

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015 – 2020 powinniśmy  
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uchwalić. Program ten zawiera uporządkowane działania zmierzające do prawidłowej gospodarki 

lokalami w celu tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

mieszkaniowej. Zawiera również zapisy dotyczące zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszów. 

 

3/ Radny Andrzej Biel – wystąpił z wnioskiem o obniżenie proponowanej stawki bazowej czynszu 

w wysokości 2,3 % wskaźnika przeliczeniowego do 2,1 %. 

W wyniku głosowania : za – 5, przeciw – 6, 1 wstrzymujący wniosek upadł. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej poddala pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony 

przez Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie przyjęcia programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów  w latach 2015 – 2020. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 11 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 2 przeciw i 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr IX / 104 /15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

19/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

 

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

 

Uzasadnienie : dotyczy lokalu użytkowego położonego w budynku Zespołu Szkół Publicznych w 

Rymanowie z przeznaczeniem na prowadzenie usług w celu przygotowania i wydawania posiłków 

dla dzieci i pracowników szkoły oraz innych osób na okres od 1 września 2015 do 30 czerwca 2020 

roku. Dotychczasowy najemca wyraził chęć dalszego kontynuowania najmu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Pzrewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych , 2  wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 105 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

20/ przystąpienia do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW''. 

 

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

 

Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy wpłynęło kilka wniosków w sprawie zmiany obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW''. Wykazane w projekcie 

uchwały dotyczą : 

1. Działki BOG-MAR-u nr. 2460/15,2460/17,2460/18,2460/19 – zmiana przeznaczenia z 

produkcyjnej na produkcyjno – usługową, 

2. Obszar dot. dzialki 3404 w Rymanowie przy ul.Osiedle – zmiana przeznaczenia działki 

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod usługi, 

3. Obszar działki 3187/7 – zmiana zapisów dot. zmniejszenia odległości linii zabudowy od 

strony rzeki i drogi wojewódzkiej – planowana budowa stacji kontroli pojazdów. 

4. Obszar oznaczony w MPZP symbolem UT( tereny zabudowy usługowej – usługi 

turystyczne ) - zmiana zapisów dot. dopuszczenia budynków usługowych o funkcji 

hotelarsko – gastronomicznej oraz zmiana parametrów zabudowy. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 106 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

21/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

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

 

Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy Rymanów wpłynęło kilka wniosków w sprawie zmiany 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

Wykazane w projekcie uchwały dotyczą : 

1. Obszar dzialki nr 708/20 – zmiana przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej, rekreacji indywidualnej, 

2. Obszar dot. działki 709/1 – zmiana przeznaczenia  działki z terenów zieleni pod zabudowę 

zgodna z ustaleniami Studium ( mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa), 

3. Obszar działek nr : 

> 1259/8 zmiana przeznaczenia działki z terenów zieleni pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

Studium ( mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa), 

> 1259/9 – zmiana przeznaczenia działki z terenów rolnych pod zabudowę zgodną z ustaleniami 

Studium ( mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa), 

> 1256/1,1263/3 – zmiana przeznaczenia działek z terenów zabudowy produkcyjnej na tereny pod 

zabudowę mieszkaniową z agroturystyką, 

> 1263/4 – zmiana przeznaczenia działki rolnej pod kątem lokalizacji usług turystycznych, 

medycznych , zdrowotnych, sanatoryjnych oraz spa i welness. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 107 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

22/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

PUŁAWY 1/2015''. 

 

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

 

Uzasadnienie : inwestor wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gminy Rymanów o podjęcie uchwał 

w sprawie opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Zmiany Studium 

Uwarunkowań w miejscowości Puławy w zakresie budowy dwóch osiedli turystycznych – domków 

całorocznych , dostosowanych architektonicznie do walorów krajobrazowych i otoczenia. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr IX / 108 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

23/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

Uzasadnienie : dotyczy  zakresu umożliwiającego opracowanie MPZP ,, PUŁAWY 1/2015”” i 

MPZP ,, Sieniawa – Farma Fotowoltaiczna''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 109 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

24/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Sieniawa – Farma Fotowoltaiczna””. 

 

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

 

Uzasadnienie : inwestor wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gminy o podjęcie uchwał dla działki 

nr 229/1 , położonej w miejscowości Sieniawa pod budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. 

W obecnie obowiązującym Studium działka nr 229/1 przeznaczona jest pod tereny rolne i w ok. 

60% pow. położona jest w obszarze rozmieszczenia elektrowni wiatrowych. 

We wniosku zawarto informacje, że inwestycja tego typu nie wytwarza strefy oddziaływania , jest 

to obszar ogrodzony, nie generuje hałasu, instalacje są prowadzone drogą podziemną. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 2 wstrzymujących. 

 

Podjęto Uchwałę Nr IX / 110 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

25/ uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany Studium są dwa fragmenty terenu lasu . Pierwszy teren 

przylega do terenu zabudowy uzdrowiskowej, drugi do terenu zabudowy przemysłowej.Zmiana 

Studium dotyczy wyłącznie powiększenia terenu przeznaczonego pod zabudowę uzdrowiskową i 

pod zabudowę produkcyjną, składów i magazynów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr IX / 111 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

26/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW 

ZDRÓJ””- etap I. 

 

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

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów pod tereny zabudowy 

uzdrowiskowej, tereny parków leśnych, tereny zieleni urządzonej, tereny drogi publicznej- klasy 

dojazdowej oraz tereny parkingu. Zmiana planu nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wraz z projektowaną 

zmianą.Wyznaczenie dodatkowego obszaru zabudowy uzdrowiskowej w Rymanowie Zdroju jest 

zgodne z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr IX / 112 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> potrzeba dokonania wycinki drzewa / jesion / w Klimkówce przy ul. Zdrojowa 43 zostanie 

sprawdzona  na miejscu i wówczas zostaną podjęte stosowne decyzje, 

> wnioski dotyczące drogi powiatowej przekażemy do Starostwa Powiatowego w Krośnie, 

> wystąpimy z pismem do Zakładu Aktywizacji Zawodowej z którym mamy zawartą umowę na 

utrzymanie parku miejskiego o jego uporządkowanie, 

> wniosek o odmulenie rowu w Bziance rozezna pracownik i wówczas zostaną podjęte  ustalenia co 

do jego realizacji, 

> wnioski sołtysa Posady Górnej zostaną sprawdzone  w terenie i wówczs zostaną podjęte decyzje o 

sposobie ich realizacji, 

> wnioski sołtysa Bałucianki przekażemy do Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

> wniosek dotyczący opróżniania kontenerów - sołtysi otrzymają informację komu należy zgłaszać 

potrzebę  odbioru zgromadzonych w nich opakowań plastikowych i szkła. 

> wnioski sołtysa Wróblika Szlacheckiego skieruję do rozpatrzenia przez pracowników Referatów : 

RIN i ROZ  oraz dyrektora SPG ZOZ. 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski – zapytania radnych i sołtysów . 

 

W sprawie zgłaszanych szkód  wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych i innych 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych zwoła jej posiedzenie na 

które  zaproszeni zostaną przedstawiciele służb odpowiedzialnych za szacowanie szkód.  Podczas 

posiedzenia w/w Komisji omówiony zostanie tryb postępowania w przypadku zagrożeń ze strony 

zwierzyny łownej. 
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12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie, poinformowała, że porządek obrad IX sesji został 

zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 20 zamknęła obrady 

IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ WŁ. Cypcar /        Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


