
 

     P r o t o k ó ł  Nr LVIII / 14 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   24 października 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka 

   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 LVIII sesję otworzył o godzinie 9 05 i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 

Miejskiej Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Janusz Konieczny - Wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego. 

 Grażyna Skolarczyk   - Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

 Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak - Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 

 Marek Penar  - Sekretarz Gminy Rymanów. 

 Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy Rymanów. 

 Bożena Zajdel - Radca Prawny. 

 Jan Rajchel  - Dyrektor SPG ZOZ Rymanów. 

 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. 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Na sesji obecnych było 15 radnych. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

  

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił sie  z zapytaniem czy sa wnioski w 

sprawie otrzymanego porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Burmistrz Gminy złożył wnioski o zmianę porządku obrad w punkcie 12 i 

zaproponował zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów oraz uzupełnienie porządku obrad o 

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 

odpłatne ustanowienie służebności przesyłu oraz posadownienia stacji transformatorowej na 

działce stanowiącej własność Gminy Rymanów w celu doprowadzenia i wyprowadzenia 

energii elektrycznej. 

 

 Innych wniosków nie było. 
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W wyniku głosowania wnioski Burmistrza Gminy o dokonanie zmiany w porządku obrad 

sesji zostały przyjęte jednogłośnie. / 15 radnych za /. 

 

 Porządek obrad przedstawiał sie następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gmniny o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjetych na LVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

7. Interpelacje – wnioski radnych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok szkolny 

2013 – 2014, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego oraz matur. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów w 

sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników 

samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. 

10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie na zakończenie pracy 

radnych w dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie w latach 2010 

– 2014. 

11. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów. 

12. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego, 

 2/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka 

Ludzkego HPV na lata 2014 – 2017, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 

 4/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 5/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 6/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 7/ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2015 rok, 

 8/ uchwalenia Gminnego programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

pozarzadowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 

2015 rok, 

 9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

  ” RYMANÓW '', 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ '', 

 11/ oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rymanów, 
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 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Rymanów, położonej w Wisłoczku, 

 17/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy 

zastosowaniu bonifikaty, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie, 

 19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w 

Sieniawie, 

 20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie, 

 21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu oraz posadowienia stacji transformatorowej na działce stanowiącej własność 

Gminy Rymanów w celu doprowadzenia i wyprowadzenia energii elektrycznej. 
 

      13 . Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

      14.  Zamknięcie sesji. 

 

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

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LVII sesji z dnia 29 sierponia 

2014 roku. 

Za przyjęciem głosowało 15 radnych. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił 

informację o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 29 sierpnia 2014 

roku. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

   5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

miedzysesyjnym. 

Informację o sposobie załatwiania zgloszonych wiosków i zapytań na LVII sesji 
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Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29 sierpnia 2014 roku przedstawił Burmistrz 

Gminy Wojciech Farbaniec. 

Informacja załącznik do protokołu. 

 

 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiedzy sesjami za 

okres od 30 sierpnia 2014 roku do 24 października 2014 roku wraz z informacją z zakresu 

zamówien publicznych realizowanychod dnia 27.08. 2014 roku do dnia 23.10.2014 roku. 

Sprawozdanie i informacja załączniki do protokołu. 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LVII sesji Rday Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych 

na LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych zarządzeniach Burmistrza 

Gminy w okresie od 29 sierpnia 2014 roku do 23 października 2014 roku. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

7. Interpelacje – wnioski radnych. 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wystąpił z zapytaniem o stan realizacji 

zgłoszonych roszczeń mieszkańców sołectwa Klimkówka z odbytego spotkania z 

zarządem Dróg Krajowych dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na drodze DK-28 . 

 

2. Radny Bronisław Bruk z Puław wystąpił z wnioskeim o zawiadomienie właściciela 

drogi – objazdu do miejscowości Wisłoczek o wprowadzerniu utrzymania zimowego 

nawierzchni wskazanego odcinka drogi. 

 

3. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki zgłosiła wniosek o wystąpienie do 

Starostwa Powiatowego w Krośnie o uaktualnienie map z granicami działek zgodnie 

z ich stanem faktycznym. 

 

4. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa wystąpił z wnioskiem o dokonanie 

remontu kładki na ul. Mitkowskiego w zakresie położenia nowej nawierzchni i 

wykonania podjazdu dla wózków dziecięcych. 

 

5. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego  wystąpił z wnioskiem o 

wycięcie wysokich zakrzaczeń  rosnących przy drodze powiatowej wzdłuż ul. 

Szkolnej na odcinku od remizy OSP do Centrum we Wróbliku Szlacheckim. 

 

6. Przewodniczący Zarządu Osiedla miasta Rymanowa Czesław Szajna ponowił 

wniosek  o wykonanie uporzadkowania działki przy ul. Paderewskiego w 

Rymanowie na której została nawieziona ziemia i gruz. 
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7. Janusz Dąbrowski – sołtys z Głębokiego zgłosił wniosek o wystąpienie do 

Starostwa Powiatowego w Krośnie o aktualnienie granic określonych na mapach 

zgodne ze stanem faktycznym w miejscowości Głebokie. 

 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rymanów za rok 

szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu egzaminu gimnazjalnego 

oraz matur. 

 

 Ustawa o systemie oświaty nakłada na Burmistrza Gminy w terminie do dnia 31 

października przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

w/w informacji  za poprzedni rok szkolny. 

W roku szkolnym 2013/2014 Gmina Rymanów była organem prowadzącym dla 7 Zespołow 

Szkół Publicznych. Funkcjonowały również szkoły i placówki oświatowe dotowane przez 

Gminę tj. przekazane do prowadzenia dwie szkoły podstawowe : Szkoła Podstawowa 

Fundacji ,, Elementarz '' w Głębokiem oraz Szkoła Podstawowa w Bziance prowadzona 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem a także Przedszkole 

Św. Józefa w Rymanowie prowadzone przez Zgromadzenie Służb Służebniczek NMP, 

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie 

Zdroju oraz Niepubliczna ( o uprawnieniach publicznej ) Szkoła Podstawowa w Rymanowie 

Zdroju – Desznie prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. 

Od 1 września 2013 r. w Rymanowie działa Niepubliczne Przedszkole Językowe ,, 

Tuptusiowo ''. 

W roku szkolnym 2013/2014 sieć przedszkoli , szkoł podstawowych i gimnazjów w pełni 

zabezpieczała potrzeby mieszkańców Gminy Rymanów. Analizując sytuację demograficzną 

w Gminie Rymanów należy stwierdzić, że w najbliższych latach w szkołach prowadzonych 

i dotowanych nie zabraknie miejsc zarówno dla przedszkolaków jak i uczniów. 

W okresie sprawozdawczym wykonywano działania zmierzające do poprawy bazy 

lokalowej szkoł i przedszkoli. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli w szkołach samorządowych spowodował, 

że większość nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch i więcej przedmiotów. 

Prowadzona politykę kadrową w szkołach można uznać za dobrą. Do pracy w szkołach w 

miarę potrzeb przyjmowani są nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. 

 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej wykazuje, że 

najlepsze wyniki ,tj. wyższe od średnich wyników w powiecie , województwie i OKE 

uzyskało 4 szkoły podstawowe, a średni wynik sprawdzianu w szkołach prowadzonych i 

dotowanych  przez gminę Rymanów jest wyższy od średniego wyniku w powiecie. 

 Mierrnikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także 

ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego 

do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego predyspozycji 

indywidualnych, takich jak zdolności i wcześniejsze osiągnięcia szkolne. 

Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego wynika, że najlepsze wyniki, tj. wyższe od 

średnich wyników w powiecie i województwie uzyskało 4 Gimnazja : w Rymanowie, 

Posadzie Górnej, Klimkówce i Sieniawie, natomiast średni wynik w Gminie Rymanówe ze 

wszystkich części egzaminu był wyższy niż w Powiecie Krośnieńskim. 

 W kolejnym już roku szkolnym maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w 

Rymanowie uzyskali bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych. Średnie wyniki 
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tegorocznych egzaminów maturalnych z większości przedmiotów są lepsze niż średnie w 

województwie i w kraju, podobnie jest ze współczynnikiem zdawalności. 

W lipcu 2014 r. 59 najlepszych uczniów zostało uhonorowanych przez Burmistrza Gminy 

Nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce oraz inne znaczace osiągnięcia. Sukcesy tych 

uczniów są owocem ich zdolności i pracy, a także dużego wkładu pracy nauczycieli oraz 

rodziców. 

 Wszystkim zaangażowanym w rozwój gminnej oświaty Burmistrz Gminy złożył 

serdeczne podziękowania. 

 

 Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Rada Miejska w Rymanowie informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Rymanów za rok szkolny 2013/2014, w tym o wynikach sprawdzianu , egzaminu 

gimnazjalnego oarz matur przyjęła do wiadomości. 

 

 

9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów w 

sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników 

samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych. 

 

 Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów oświadczeń majątkowych przewodniczący 

rady winien przeanalizować złożone przez radnych oświadczenia majątkowe i przesłać je do 

urzędu skarbowego celem dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie dokonanej 

analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie złozonych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Radni o wynikach dokonanej analizy zostali poinformowani. 

Również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie przekazał informację w zakresie 

dokonanej analizy oświadczeń  majątkowych Burmistrza Gminy Rymanów i 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie, przekazanych przez Wojewodę 

Podkarpackiego. 

W wyniku analizy przedmiotowych oświadczeń majątkowych – nieprawidłowości nie 

stwierdzono. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z dokonanej analizy oświadczeń 

majątkowych radnych za 2013 rok stanowi załącznik do protokołu. 

 

Załącznikiem do protokołu jest również informacja przedstawiona przez Sekretarza Gminy 

z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok złożonych Burmistrzowi Gminy 

przez pracowników samorządowych zobowiązanych do ich składania. Łącznie 

oświadczenia za 2013 rok złożyły 24 osoby. 

 

Informacja Burmistrza Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok 

pracowników samorządowych stanowi załącznik do protokołu. 
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10. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie za zakończenie 

pracy radnych w dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie w 

latach 2010 – 2014. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik poinformował, że 

inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VI kadencji odbyła się 1 grudnia 2010 roku. Podczas tej 

sesji wszyscy nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru 

Przewodniczącego Rady oraz 2 Wiceprzewodniczących . 

Podczas II sesji w dniu 10 grudnia 2010 roku zostały powołane 4 stałe Komisje Rady oraz 

dokonano wyboru przewodniczących Komisji. 

Tak ukonstytuowana Rada prowadziła swoją działalność przez okres 4 letniej kadencji 

kierując się przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz obowiązującym Statutem 

Gminy Rymanów. 

W okresie dobiegającej końca kadencji Rada odbyła 58 sesji podczas których podjęła 608 

uchwał. 

Stałe branżowe Komisje Rady odbyły 108 posiedzeń . Należy podkreślić, że przez cały 

okres kadencji wszyscy radni wykazywali się dużym zdyscyplinowaniem i 

zaangażowaniem w pracach Komisji i Rady, a ich obecność podczas posiedzeń była prawie 

100 %. 

Za to chciałbym im serdecznie podziękować. 

Dziękuję Panu Staroście i Radnym powiatu krośnieńskiego za zrealizowane inwestycje na 

drogach powiatowych na terenie naszej Gminy. 

Dziękuję Zarządowi i Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego za wykonane 

inwestycje na drodze wojewódzkiej i skomunalizowanie naszego Uzdrowiska . 

Szczególne chcę podziękować radnemu Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Panu Januszowi 

Koniecznemu naszemu krajanowi, który niezależnie od wspierania powyższych inwestycji 

zabiegał o przyznanie przez Sejmik środków na konserwację zabytków na terenie Gminy. 

Dziękuję Panu Burmistrzowi Wojciechowi Farbańcowi, jego zastępcy Janowi 

Materniakowi, Sekretarzowi Gminy Markowi Penarowi, Skarbnikowi Gminy Pani 

Bernardzie Łożańskiej oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za pozyskanie 

środków do budżetu w wysokości ponad 11 milionów złotych z różnych programów 

unijnych. 

Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych za ich dobrą pracę i owocną współpracę z Radą Miejską. 

Dziękuję za współpracę Panom sołtysom , przewodniczącym i zarządom osiedli , Panom 

Komendantom Policji i Straży Miejskiej. 

Wszystkim życzę dużo zdrowia i zadowolenia z dobrze wypełnionych obowiązków, a Panu 

Burmistrzowi oraz Paniom i Ponom którzy kandydują na kolejne kadencje do Sejmiku , 

Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej życzę sukcesu wyborczego. 

 

11. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Kończy się kadencja samorządowa 2010 – 2014, stąd należy ją – przynajmniej w 

sposób skrótowy podsumować. 

 Mijająca kadencja to czas realizacji wielu zaplanowanych zadań – które wynikały nie 

tylko ze Strategii Rozwoju Gminy, ale ,również były konsekwencją realizacji zgłaszanych 



potrzeb przez mieszkańców naszej gminy. 

Jeśli chodzi o inwestycje zrealizowane w tej kadencji to wymienić należy przede wszystkim 
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 – obiekty sportowe i obiekty użyteczności publicznej. 

Ważne zrealizowane inwestycje kubatorowe to również remont i adaptacja dawnego ,, 

pawilonu handlowego '' na Galerię ,, Zdrój'' oraz budowa nowego budynku Urzędu Gminy – 

do którego przenosiny powinny nastąpić w I kwartale przyszłego  roku. 

 W zakresie ochrony środowiska udało się zrealizować I etap modernizacji i 

rozbudowy oczyszczalni ścieków – w tym roku rozpocznie się realizacja II etapu tej 

inwestycji. Przebudowaliśmy również sieć wodociągową w obrębie miasta oraz 

wybudowaliśmy sieć rozdzielczą – wodociągową w północnej części Posady Górnej przy 

ul. 3 Maja. 

 Z infrastruktury drogowo – mostowej wymienić należy : przejście podziemne pod 

DK 28, ul. Kolejową z chodnikami i nową nawierzchnią asfaltową oraz rozbudowanym 

oświetleniem ulicznym , nowe mawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych we 

wszystkich miejscowościach, mosty w Rymanowie Zdroju, Bziance i długo oczekiwany 

most na Wisłoku w Pastwiskach. 

 Ważne są też działania związane z oświatą, utworzenie Przedszkola w Rymanowie 

Zdroju, Punktów Przedszkolnych w Klimkówce, Milczy i Wróbliku Szlacheckim, 

Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rymanowie. 

 W styczniu 2013 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego skomunalizował 

Uzdrowisko Rymanów S.A. 

 Podsumowując krótko kończącą się kadencję samorządową należy stwierdzić, że nie 

była ona łatwa, ale dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy z radnymi, sołtysami, zarządami 

osiedli udało się wiele osiągnąć.. ,, Zgoda buduje ....”” - to przysłowie , które ma 

ponadczasowe znaczenie, również w przypoadku naszego samorządu. Tej zgody bardzo 

potrzeba by nie tracić czasu na ,, jałowe '' spory od których nie przybędzie ani pieniędzy, ani 

inwestycji . 

 Na zakończenie krótkiego wystąpienia pragnę podziękować za współpracę moim 

najbliższym współpracownikom, dyrektorom szkół i placówek oświatowych za dobre nimi 

zarządzanie, służbom mundurowym , szczególnie druhom strażakom, strażnikom miejskim, 

policjantom. Dziękuję Panią z KGW, członkom stowarzyszeń kultywujących tradycję i 

obrzędowość naszej ,, Małej Ojczyzny ''. 

 W sposób szczególny pragnę podziękować radnym do Sejmiku województwa 

podkarpackiego, którzy upominali się o nasze sprawy. 

Dziękuję Staroście Krośnieńskiemu i Sanockiemu oraz radnym powiatowym . 

Dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie współpracowali z nami, a nie zostali wymienieni 

przeze mnie. 

 Ten czas pracy samorządowej był dla mnie osobiście czasem szczególnym. Jestem 

dumny , że było mi dane razem z radnymi, moimi współpracownikamiu oraz mieszkańcami 

tej jakże pięknej Uzdrowiskowej Gminy Rymanów móc wpisywać się w jej historię i 

rozwój. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódziego Pan Janusz Konieczny powiedział, że w 

okresie 4 lat w Gminie Rymanów w kończącej sie kadencji znacznie się zmieniło. Powstały 

nowe inwewstycje w postaci obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, 

ochrony środowiska i infrastruktury drogowo – mostowej.Jest to zasługą wszystkich. 



Cząstkę zasługi ma też Samorząd Województwa, o której wcześniej mówił Pan Burmistrz 

Gminy. Komunalizacja Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju to jedno z 
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największych osiągnięć. Niestety ostatnie zmiany kadrowe w Zarządzie Uzdrowiska są 

niepokojące co do dalszego jego rozwoju i należytego funkcjonowania. 

Dziękując za otrzymane zaproszenie chciałbym Wam wszystkim podziękować za Wasz 

wkład i wysiłek włozony w rozwój naszej rymanowskiej Gminy. 

 

Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego odczytał w imieniu społeczności szkolnej Królika 

Polskiego podziękowanie dla Rady i Burmistrza Gminy w rozwój oświaty w kończącej się 

kadencji Rady 2010 – 2014. 

 

   /  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 55  / 
 

      12. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 

rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 21 października 2014 roku Komisje 

Rady Miejskiej  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 : uchwała dotyczy przekazania dla Województwa Podkarpackiego 

dokumentacji opracowanej koncepcji dla zadania przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 – 

Sieniawa – Bukowsko – Szczawne - budowa chodnika strona prawa w m. Sieniawa.  

Budowa ww. 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 zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 588 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem 

Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014 – 2017. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Z-ca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie oraz po przeprowadzeniu 

wstępnych rozmów z rodzicami dziewczynek w wieku 13 lat wprowadza się Gminny 

Program Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014 – 



2017. Jako główne cele wskazano w programie : zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów 

z powodu raka szyjki macicy poprzez prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych  w  
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tym zakresie oraz objęcie w każdym roku obowiązywania programu szczepieniami 

ochronnymi trzynastoletnich dziewczynek zameldowanych na terenie gminy Rymanów. 

Program będzie realizowany między 2014 a 2017 rokiem. Szacuje się, że całkowite koszty 

realizacji programu wyniosą 152 900 zł. 

 

 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 LVIII / 589 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy 

uzasadniając konieczność dokonania zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 

        

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udzial 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 590 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ zaciągnięćia zobowiązania. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Burmistrz jest obowiązany zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego 

zadania. 

 

 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 LVIII / 591 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 



 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : w związku z tym , że dotychczas obowiązujące umowy na zimowe 

utrzymanie dróg przestały obowiązywać z dniem 30 kwietnia 2014 r. na sezon zimowy 

2014-2015 należy przeprowadzić nowe postępowanie na wyłonienie wykonawców zadań w 

zakresie zimowego utrzymania dróg. 

 

 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 LVIII / 592/ 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w okresie 2012 – 2014 na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert 

usługi opiekuńcze na terenie Gminy Rymanów realizuje Polski Komitet Pomocy Społecznej 

z siedzibą w Krośnie.  

W związku z zamiarem przeprowadzenia konkursu na realizację zadania na kolejne lata 

2015 – 2017 niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. 

 

 Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 593 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 7/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 

2015 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku ze stosowaną dotychczas dopłatą  do sprzedanej przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie wody z wodociągu komunalnego na terenie Gminy 

Rymanów dla I grupy taryfowej (G) w wysokości 1,25 zł do 1 m 3 dostarczanej wody w 

2014 rok proponujemy jej utrzymanie w roku 2015  w dotychczasowej wysokości. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, ze w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 



Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 594 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 8/ uchwalenie Gminnego Programu Współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  

pożytku publicznego na 2015 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Sekretarz Gminy. 

 

Uzasadnienie : program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Rymanów poprzez 

możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie 

skutecznosci i efektywności działań związanych z realizacją zadan publicznych i dalszy 

wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

pozarzadowymi. Jednocześnie wskazuje zakres pzredmiotowy współpracy , priorytetowe 

zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 

 

 Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 595 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : obszary objęte zmianą planu stanowią własność prywatną osób fizycznych i 

na ich wniosek sporządzono przedmiotową zmianę . Projekt Zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW'' dla wszystkich czterech obszarów 

uwzględnia przeznaczenie terenu, kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów oraz inne ustawowe ustalenia określone w Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów a dotyczące obszarów 

zmiany, tym samym nie narusza jego ustaleń. Projekt zmiany planu spełnia wymogi 

merytoryczne i formalne do jego uchwalenia. 

 

 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 LVIII / 596 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 



 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : zmiana dotyczy wybranych obszarów na które zostały złożone wnioski przez 

osoby i instytucje zainteresowane zmianą planu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem  uchwały głosowało 15 radnych . 

 

 11/ oceny aktualnosci studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Burmistrz 

dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przekazuje radzie 

wyniki analizy po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w 

Rymanowie. Komisja na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 roku w głosowaniu 

jawnym jednogłosnie zaopiniowała p[ozytywnie ,, Analizę zmian w zagospoodarowaniu 

przestrzennym Gminy Rymanów wraz z oceną aktualności planów miejscowych   

i obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy''. 

 

Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII / 598 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 

lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju . 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy działki 410/2 o pow. 0.0072 ha . Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat z 

przeznaczeniem pod działalność handlową. 

 

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 LVIII / 599 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat 

działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

Uzasadnienie :  dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy działki Nr 66/2 o pow. 0,0042 ha. Działka ta jest dzierżawiona od wielu lat z 

przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – kiosk spożywczo – warzywny. 

 

 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 LVIII / 600 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 

lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z wnioskiem o wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze 89 – powierzchnia dzierżawy dla 

pięciu dzierżawców 0,0090 ha z przeznaczeniem na miejsca pod garażami. 

 

 Dyskusji i zapytan nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr LVIII/601/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 15/ 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. 

 

Uzasadnienie : na wniosek osób fizycznych uregulowany został stan prawny działek oraz 

dokonano ich wydzielenia . Dotyczy działek  nr 3968/25 o pow.0,0631 ha oraz nr 61 o 

pow.0,34 ha. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rday ustalił, że w głosowaniu brało 



udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr LVIII/602/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wisłoczku. 

 

 Z treśćią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek mieszkańca wsi Wisłoczek i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

zebrania wiejskiego działka nr 81 o pow. 0,8422 ha została wykazana do sprzedaży. 

Sprzedaż naastąpi w drodze przetargu. 

 

 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 LVIII/ 603/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 17/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

przy zastosowaniu bonifikaty . 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Ewangelicka Wspólnota Zielonoświątkowa wystąpiła z wnioskiem o 

sprzedaż bezprzetargową z bonifikatą działki nr 432/2 wraz z budynkiem po byłym hotelu 

leśnym położonym w Puławach. W/w budynek zostanie przeznaczony na cele oświatowe. 

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetartgowym przy zastosowaniu 99% bonifikaty od jej 

wartości na rzecz : Ewangelicka Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Puławach. 

 

 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 LIX/604/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 

Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek kilku właścicieli działek siedliskowych sąsiadujących z działką 

gminną oznaczoną nr 3968/19 dokonany został podział działki. Wydzielone działki zostają 



wykazane do sprzedaży w formie bezprzetargowej na powiększenie działek sąsiadujących. 
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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 LIX/605/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup działek położonych w 

Sieniawie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowaną budową szkoły w Sieniawie zachodzi potrzeba 

zakupu na rzecz Gminy Rymanów działek nr 818/5 o pow. 0,0985 ha, nr 818/7 o 

pow.0,3130 ha, nr 818/1 o pow. 0,06 ha położonych w Sieniawie. 

 

 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 LIX /606/14 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

drogowej na działce stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : nabywca działki nr 707/2 położonej w Sieniawie wystąpił z wnioskiem  o 

ustanowienie drogi koniecznej przez działkę stanowiąca własność Gminy Rymanów 

oznaczoną w ewidencji gruntów jako  działka nr 707/1, która w chwili obecnej nie zostaje 

wykazana do sprzedaży. Z uwagi na fakt nabycia działki nr 707/2 od Gminy Rymanów taki 

projekt uchwały. 

 

 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 LIX /607/14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 21/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu oraz posadowienia stacji transformatorowej na działce stanowiącej własność 

Gminy Rymanów w celu doprowadzenia i wyprowadzenia energii elektrycznej. 

 



 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie :  na wniosek PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny w 

Sanoku przygotowany został projekt uchwały w sprawie posadowienia transformatora oraz 

ustanowienia służebności przesyłu energii elektrycznej na działce nr 718/3 o pow. 0,0695 ha 

położonej w Bziance stanowiącej własność Gminy Rymanów. 

 

 W dyskusji radna Przybyła Krystyna – Ostap z Bzianki wystąpiła z wnioskiem aby 

rozpatrzenie tego projektu uchwały przesunąć na następną sesję Rady Miejskiej z uwagi na 

zasiągnięcie opinii czy usadowienie transformatora na wskazanej działce nie będzie 

stanowiło w przyszłości uciążliwości i zagrożeń dla usadowienia na sąsiednich działkach 

budynków mieszkalnych. 

 

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przez Radę. 

Burmistrz Gminy złożył zapewnienie, że na sesję na której będzie rozpatrywany ten projekt 

uchwały zaprosi przedstawiciela Rejonu Energetycznego w Sanoku. 

 

13. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi na intereplacje nie było. 
 

Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 

> oprócz sporządzanego protokołu z odbytego spotkania na drodze krajowej DK28 w 

Klimkówce nie mamy informacji , co do sposobu realizacji zawartych w nim ustaleń. 

Podejmę działania  w kwestii zapytania o sposób ich realizacji przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad. 

> wystąpię do Starosty Sanockiego z przypomnieniem o potrzebie  posypywania piaskiem 

wskazanego odcinka drogi – objazdu do miejscowości Wisłoczek przy znacznych spadkach 

temperatury gdzie następuje jej oblodzenie, 

> rozważę wystąpienie do Starosty Krośnieńskiego o aktualizację map z granicami działek 

zgodne z ich stanem faktycznym o które wnioskowali radna z Bzianki i sołtys sołectwa 

Głębokie, 

> na wiosnę dokonamy remontu kładki na ul. Mitkowskiego, 

> odnośnie odkrzaczenia drogi wzdłuż ul. Szkolnej od Remizy OSP w kierunku Centrum 

we Wróbliku Szlacheckim podejmę działania o jej oczyszczenie , 

> uporządkowanie  działki przy ul. Paderewskiego temat trudny ze względu na 

obowiązujące przepisy prawne . Niemniej jednak nawiążę kontakt z właścicielem działki o 

jej uporządkowne z nawiezionej na nią ziemi i gruzu. W tej sprawie wysyłane były już 

kilkakrotne wezwania do jej uporządkowania ze strony Urzędu Gminy. 
 

Po odpowiedziach Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania o głos poprosił 

Przewodniczący Zarządu Osiedla miasta Rymanowa Cesław Szajna , który w w imieniu 

sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli podziękował radnym , Burmistrzowi Gminy 

za dobrą współpracę w ciągu całej kadencji Rady 2010 – 2014. 
 

Na obrady sesji przybył radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jerzy Borcz., 



który podziękował za zaproszenie na obrady sesji i pogratulował Gminie Rymanów osiąnięć 

osiągnętych  w tej kadencji. W swym wystąpieniu nawiązał do dobrej współpracy Gminy  
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z Sejmikiem Województwa . Życzył radnym , którzy ubiegają się o ponowne kandydowanie  

aby uzyskali dobre wyniki wyborcze i weszli w skład nowej Rady.  

Dobrego funkcjonowania  życzył Uzdrowisku Rymanów S.A  w Rymanowie Zdroju po jego 

komunalizacji . 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował radnemu Sejmiku za jego zaangażowanie  i 

życzył mu reelekcji w zbliżających się wyborach do Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 
 

14. Zamknięcie sesji. 
 

 Prowadzaący obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik – 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad LVIII sesji Rady 

Miejskiej został zrealizowany w całości. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 1215  zamknął 

obrady LVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /              Henryk  Smolik  

    
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


