
       P r o t o k ó ł  Nr LV / 14 
 
   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
   24 czerwca 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka  
   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 LV sesję otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził jej obrady Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
− Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 
− Beata Ziomek – Dołęgowska -      Inspektor UGminy. 
− Wiesław Bocianowski - Urbanista Podkarpackiego Biura Planowania  

          Przestrzennego Oddział Krosno. 
− 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 14 radnych. 
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony Mieczysław Tomków. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 
otrzymanego porządku obrad LV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Wniosków nie było. 
 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów LIII i LIV uroczystej sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
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6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIII i LIV uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje – wnioski i zapytania. 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów. 
9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w I półroczu 

2014 roku. 
10. Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Rymanów. 
11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 
1/ zmiany w wieloletniej prognozie fianansowej Gminy Rymanów, 
2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, 
3/ określenia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy 
Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy, 
4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko 
Rymanów S.A.. w Rymanowie Zdroju, 
5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów działek położonych w : Klimkówce, Ladzinie i w Zmysłówce obręb Ladzina, 
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Bziance, 
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki 
gminnej, położonej w Rymanowie Zdroju,  
8/ uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Klimkówka 2'' 
9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
,, RYMANÓW ''. 

12. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania. 
13. Zamknięcie sesji. 

 
 W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad LV sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołów LIII i LIV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Nie wniesiono uwagi i propozycji zmian do protokołu LIII sesji z dnia 16 maja 2014 
roku. 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu LIV uroczystej sesji z dnia 31 
maja 2014 roku. 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych. 
 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił 
informację o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 16 maja 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 
międzysesyjnym. 

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków i zapytań na LIII sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 16.05.2014 roku przedstawił Burmistrz 
Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności pomiedzy sesjami za 
okres od 17 maja 2014 do 24 czerwca 2014 roku wraz z informacją z zakresu zamówien 
publicznych realizowanych od dnia 15.05.2014 do 23.06. 2014 roku. 
Sprawozdanie i informacja załączniki do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na LIII i LIV uroczystej sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych  
na LIII i LIV uroczystej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych zarządzeniach 
Burmistrza Gminy Rymanów w okresie od 16 maja do 23 czerwca 2014 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 
Radni nie zgłosili interpelacji. 
 
 Wnioski i zapytania : 
 

1. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki – wystąpiła z wnioskiem o odbycie 
spotkania mającego na celu rozważenia możliwości wprowadzenia innego objazdu 
dla mieszkańców w związku z planowaną przebudową mostu na drodze powiatowej 
realacji Haczów – Besko. 

 
2. Radny Marian Różowicz z Klimkówki – wystąpił z wnioskiem o wykonanie 

prawidłowego oznaczenia skrzyżowania dróg powiatowych we Wróbliku 
Królewskim ( koło krzyża ). Jadąc samochodem byłem świadkiem dwóch kolizji . 

 
3. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej – wystąpił z wnioskiem o  przyjęcie przez 

Gminę o ile jest to możliwe odcinka drogi w rejonie Kalwarii z której korzystają 
mieszkańcy jako z drogi koniecznej. 
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4. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki  -  wystąpił z zapytaniem czy NFZ 
zabezpiecza w Szpitalu w Krośnie obsadę lekarza okulisty w porze nocnej i w dniach 
ustawowo wolnych od pracy. 
− wystąpił z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu monitorowanie placu 

na którym ustawione są pojemniki do segregacji odpadów w rejonie Kółka 
Rolniczego w Klimkówce. Zdaniem wnioskodawcy podrzucane są tam często 
różnego rodzaju plastiki z obudowy telewizorów i inne plastikowe odpady. 

 
5. Radny Wacław Pelczarski z Ladzina – wystąpił z wnioskiem o : 

 - przycięcie rosnących krzaków przy drodze gminnej na ul. Zadwór w Ladzinie, 
 - o poprawienie nawierzchni żwirowej drogi gminnej w kierunku do wiatraków, 
 - przeprowadzenie rozmowy z nabywcą wykazanego do sprzedaży budynku po 
byłym Kółku Rolniczym we Wróbliku Królewskim o pozostawienie w nim znajdującego się 
tam obecnie sklepu. 
 

6. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju wnioskuje aby po zakończeniu  
remontu chodników i ułożeniu nowej nawierzchni w Rymanowie Zdroju wyznaczyć 
przejście dla pieszych w rejonie posesji p. Kani i p. Penar , które połączyłoby ruch 
pieszy po lewej i prawej stronie ulicy Zdrojowej. 

 
7. Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa wystąpił z 

wnioskiem o uporządkownie działki przy ulicy Paderewskiego w Rymanowie na 
której nawożona jest ziemia i gruz.  

 
8. Radny Michał Chentosz z Posady Górnej – wnioskuje o wykonanie dwóch 

progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej. 
 

9. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna – zgłosił wniosek o wybudowanie 
nowego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej od ul. Nadbrzeżnej do posesji 
p. Kani w Posadzie Górnej, który połączyłby dojście do przebudowywanego 
chodnika w Rymanowie Zdroju.   

 
10. Krystyna Przybyła – sołtys sołectwa Bzianka – w imieniu mieszkańców domów o 

numerach 49 do 51 zwróciła się z prośbą o zamontowanie 1 lampy oświetlenia 
ulicznego. 

 
11. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego – w imieniu nieobecnego 

sołtysa sołectwa Wróblik Królewski wnioskuje o podjęcie działań usunięcia 
wywiezionego na drogę azbestu przez mieszkańca Widacza , 

 - sprawdzenia wykonanego przez Spółkę Wodną stanu drenażu z otrzymanej dotacji 
 od firmy budującej elektrownie wiatrowe. 
 

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów. 
 
 Informację przedstawił Pan Jan Kilar – Komendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej. 
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W dyskusji radny Henryk Smolik podziękował wszystkim druhom strażakom społecznikom 
za prowadzone przez nich działania na rzecz poszczególnych sołectw i mieszkańców naszej 
rymanowskiej Gminy. Nasze jednostki są dobrze zarządzane i dobrze wyposażone.  
 
Rada Miejska informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów 
przyjęła do wiadomości. 
 

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w I 
półroczu 2014 roku. 

 
 Sprawozdanie przedstawił Pan Damian Rygiel – dyrektor Zakładu. 
       
W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej zajmował się działalnością 
świadczenia usług komunalnych w zakresie : 
> eksploatacji, utrzymania i konserwacji urządzeń wodociągowych oraz zakupu wody od 
MPGK Krosno i sprzedaży jej dla mieszkańców : Rymanowa, Rymanowa Zdroju, Posady 
Górnej, Klimkówki, Sieniawy i Głębokiego, 
> eksploatacji, utrzymania i konserwacji urzadzeń kanalizacyjknych oraz oczyszczania 
ścieków w Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie, 
> budowy, remontów, odśnieżania, całorocznego utrzymania dróg lokalnych, ulic, placów, 
chodników i mostów w zleconym zakresie, 
> utrzymania czystości i porządku na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 
> zbiórki i wywozu na składowisko stałych odpadów komunalnych, 
> utrzymania zieleni komunalnej na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju, 
> realizacji zadań zleconych przez Gminę Rymanów, w tym m.in.: 

− utrzymania czystości i obsługi szaletów publicznych w Rymanowie i Rymanowie 
Zdroju, 

− utrzymanie czystośći i porządku oraz bieżącej konserwacji komunalnych zasobów 
mieszkaniowych w zleconym zakresie, 

− obsługą i utrzymaniem czystości w budynku usługowo – handlowym w Rymanowie 
Zdroju. 

Zakład w miesiącu styczniu br. podpisał umowę  na odbiór i transport odpadów 
zmieszanych i segregowanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z 
terenu Gminy Rymanów. Umowa została podpisana z Gminnym Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. z siedzibą Tarnowiec 143, które zostało 
wyłonione przez Gminę w formie przetargu nieograniczonego. Odbiór odpadów odbywa się 
zgodnie z harmonogramem. Rozliczenie odbywa się za rzeczywistą wykonaną usługę tj. 
ilość odebranych odpadów, gdzie Zakład przy wystawieniu faktury dołącza dokumenty 
rozliczeniowe potwierdzające przyjęcie odpadów na wysypisku. Odpady segregowane 
przywożone są na bazę ZGK, gdzie następnie są odbierane przez Firmy specjalistyczne 
mające odpowiednie umowy z Zakładem. 
Zakład dodatkowo zmobilizował szkoły i dzieci do zbiórki makulatury. Efekt to zebranie 
5,6 ton makulatury.  
Zatrudnienie w I kwartale wynosiło 51 osób, natomiast w II kwartale wzrosło do 56 osób. 
Wzrost zatrudnienia wynika głównie ze zwiększonej ilości robót zlecanych przez 
Burmistrza Gminy Rymanów. 
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 W dyskusji wskazano na potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych działań w 
stosunku do tych, którzy wykorzystują sieć kanalizacyjną do wrzucania do niej odpadów 
poubojowych z drobiu, odwadniania podwórek, pól przez otwieranie włazów studzienek 
kanalizacyjnych przy dużych opadach deszczu . Niepokojący fakt to kradzieże żeliwnych 
włazów ze studzienek kanalizacyjnych , co stwarza duże zagrożenia dla bezpieczeństwa. 
Na podkreślenie zasługują podjęte przez Zakład działania naprawcze na sieci wodociągowej 
przez co znacznie ograniczone zostały straty wody. W 2013 roku i za okres  sprawozdawczy  
utrzymały się na tym samym poziomie i wynoszą 23 %. 
Niepokoi stan hydrantów p.poż. na sieci wodociągowej z uwagi na stan zasuw , których 
nieszczelność jest przyczyną strat wody. 
Również dobrze ocenione zostały wykonywane i świadczone usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych i zimowego utrzymania dróg i chodników oraz innych 
świadczonych usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 
Rada Miejska informację z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęła 
do wiadomości. 
   Przerwa w obradach sesji do godziny 11oo  . 
 
 
Salę obrad opuściła radna Krystyna Przybyła – Ostap.  Stan 13 radnych. 
 

10.  Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rymanów.  

 
 Omawiając projekt uchwały Burmistrz Gminy poinformował, żę w dniu 17 maja 
2013 roku Rada Miejska w Rymanowie podjęła Uchwałę Nr XXXIX/408/13 w sprawie 
uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rymanów. W wyniku weryfikacji i oceny pod kątem legalizacji uchwały, Wojewoda 
Podkarpacki wydał Rozstrzygnięcie Nadzorcze stwierdzające nieważnośc tej uchwały z 
uwagi na nieprawidłowości z zakresu obowiązujących przepisów w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego. Wydział Prawny i Nadzoru w Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim  przesłał wykaz uwag do uchwalonego Studium, które były przyczyną 
stwierdzenia nieważności uchwały. 
W ślad za przedmiotowym pismem podjąłem działania dotyczące wyeliminowania 
wskazanych uwag przez wykonawcę Studium.  
W związku z tym została ponowiona procedura planistyczna i projekt zmiany studium 
ponownie wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 16 grudnia 2013 roku do dnia 31 
stycznia 2014 roku . Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogły składać uwagi do dnia 23 lutego 2014 roku. Po przyjęciu uwag 
przez zainteresowanych dokonano ich rozpatrzenia oraz dokonano poprawki i uzupełnienia 
w projekcie Studium. 
Ze swej strony w celu ograniczenia możliwości powtórnego stwierdzenia nieważności 
uchwały przez nadzór prawny Wojewody Podkarpackiego zaleciłem przygotowanie  
enumeratywnego wyliczenia  ustosunkowania się do wniesionych przez nich uwag. Uwagi 
zostały poprawione  zgodnie z obowiązującymi przepisami i projekt Studium wraz z 
projektem uchwały przedkładam do ponownego uchwalenia przez Radę Miejską. 
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W dyskusji nad przedstawionym projektem Studium radny Wacław Pelczarski z  Ladzina 
pytał, czy opracowane Studium uwzględniło wnioski mieszkańców w sprawie zakazującej 
budowy nowych turbin wiatrowych . 
W odpowiedzi Burmistrz Gminy stwierdził, że przedkładany do uchwalenia projket 
Studium nie uwzględnia nowych terenów pod budowę turbin wiatrowych. 
Uwidocznione w nim są tereny na , które wcześniej były opracowane i uchwalone plany 
zagospodarowania przestrzennego . 
   
 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów Przewodniczący Rady Miejskiej 
poddał pod głosowanie. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 1 głos wstrzymujący. 
 
Podjęto Uchwałę  Nr LV / 554 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  Salę obrad opuścił radny Tomasz Rajnik . Stan 12 radnych. 
 
 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
 Przed ich prezentacją Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwał były 
rozpatrywane i opiniowane przez obradujące w dniu 17 czerwca 2014 roku Komisje Rady 
Miejskiej i uzyskały pozytywne opinie. 
 
 1/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 555 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  
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Podjęto Uchwalę Nr LV / 556 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ określenia zasad i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu 
Gminy w Rymanowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : podjęcie tej uchwały związane jest z koniecznością wprowadzenia zapisów 
umożliwiających skorzystanie z pomocy publicznej( de minimus ) przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą. 
Obowiązująca dotychczas uchwała Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXII / 225 / 05 z dnia 
18 lutego 2005 roku nie zawierała tych zapisów. 
W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały w tej sprawie. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 557 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez 
Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  Zarząd ,, Uzdrowiska Rymanów S.A. 
w Rymanowie Zdroju przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rymanów na okres od 01.07.2014 do dnia 30. 06. 
2015 r. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych 
przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Rymanów. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę  Nr LV / 558 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
5/ 1. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów działek położonych w Klimkówce. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie : na wniosek sołtysa wsi Klimkówka przeprowadzony został w Sądzie 
Rejonowym w Krośnie spadek po zmarłym Adamie Materniaku, który nie posiadał 
spadkobierców. Zgodnie z postanowieniem Sądu spadek przeszedł na rzecz Skarbu 
Państwa. Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Klimkówki chce utworzyć w nim 
muzem sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego . Aby budynek ten wraz z działkami 
mógł być adoptowany Starostwo Powiatowe działające w imieniu Skarbu Państwa 
przekazało otrzymane działki na rzecz Gminy Rymanów. Stąd projekt tej uchwały. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udzial 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 559 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar . Stan 11 radnych. 
 
5/ 2. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów działki położonej w Ladzinie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie :  działka nr 846 jest częścią składową nowo urządzonej drogi gminnej do pól 
uprawnych i wiatraków . Właściciel wystąpił z wnioskiem o przejęcie na rzecz gminy. 
 
 Dyskusji i zapytan nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Pzrewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 560 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
5/ 3. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy 
Rymanów działki położonej w Zmysłówce obręb Ladzin. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : właściciel działki nr 1497 położonej w Zmysłówce mieszka obecnie w 
Częstochowie.Gospodarstwo rolne położone w Zmysłówce w latach siedemdziesiątych 
zostało sprzedane, a właścicielowi pozostała jedynie droga. Przyjęcie drogi przez gminę jest 
uzasadnione. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr LV / 561 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Bziance. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : na wniosek właściciela  nieruchomości sąsiedniej oraz po uzyskaniu 
pozytywnej opinii zebrania wiejskiego działki nr 927 i 928 położone w Bziance zostają 
wykazane do sprzedaży w drodze przetargu. 
 
 Dyskusji i zapytan nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 562 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
7/ udzielenia Burmistrzwoi 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 : dzierżawcy działki gminnej zwrócili się z wnioskiem o przedłużenie umów 
dzierżawy na okres 5 lat z przeznaczeniem pod 5 miejsc garażowych na działce nr 89 w 
Rymanowie Zdroju. Dotychczasowe umowy dzierżawy zawarte były kolejno na okres 3 
oraz 5 lat . 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 11 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 563 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
  Na salę obrad powrócił radny Kazimierz Kielar. Stan 12 radnych. 
 
8/ uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Klimkówka 2'. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : obszar objęty planem stanowi własność prywatną osób fizycznych, 
mieszkańców miejscowości Klimkówka . Z inicjatywy sołtysa Klimkówki i bezpośrednio 
zainteresowanych do Burmistrza Gminy Rymanów wpłynął wniosek o opracowanie planu 
umożliwiającego realizację planowanych inwestycji – głównie zabudowy mieszkaniowej.  
Tak, więc projekt planu przedstawiany do uchwalenia przez Radę Miejską w Rymanowie 
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ma charakter celowy i spełni oczekiwania wnioskodawców. 
Stosownie do przepisu art. 14 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym , podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu, 
poprzedzone zostało wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 
W analizach tych uznano, że istnieje uzasadniona potrzeba sporządzenia planu, a przyjęte 
rozwiązania w planie będą zgodne z opracowaną nową edycją Studium. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 564 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
9/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodsarowania Przestrzennego  
'' RYMANÓW ''. 
 
 Z treścią uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : obszary objęte zmianą planu stanowia własność prywatną osób fizycznych i 
na ich wniosek sporządzono przedmiotową zmianę. Zmiana planu ma charakter celowy i 
spełni oczekiwania wnioskodawców. 
 
 
Stosownie do przepisu art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany przedmiotowego 
planu, poprzedzone zostało wykonaniem analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 
sporządzenia zmiany planu i analizy stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z 
ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rymanów. W analizach tych uznano, że istnieje uzasadniona potrzeba zmiany planu, a 
przyjęte rozwiązania w zmianie planu nie naruszą ustaleń obowiązującego SUiKZP Gminy 
Rymanów i nową edycją Studium. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.  
 
Podjęto Uchwałę Nr LV / 565 / 14. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania. 
 
Odpowiedzi na interpelacje nie było. 
 
Odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
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> spotkanie dotyczące ustaleń objazdu w związku z budową mostu na drodze powiatowej 
Haczów – Besko zostanie zorganizowane niezwłocznie, 
> wystąpie do Starosty Krośnieńskiego w sprawie oznakowania skrzyżowania dróg we 
Wróbliku Królewskim, 
> rozeznamy sposoby realizacji wniosku Tomasza Rajnika dotyczącego przyjęcia przez 
Gminę odcinka drogi wyłożonej płytami w rejonie Kalwarii , 
> radnego Kazimierza Kielara proszę o kontakt z kierownikiem Referatu ORG celem 
przygotowania pisma do Szpitala w Krośnie o wyjaśnienie złożonego zapytania ,  a  
wniosek o monitoring lub ewentualną zmianę miejsca lokalizacji pojemników do segregacji 
odpadów komunalnych usytuowanych przy Kółku Rolniczym w Klimkówce rozpatrzymy i 
zastanowimy się w które miejsce ich przenieść, 
> pracownik Urzędu Gminy w kontakcie z panem radnym Wacławem Pelczarskim dokona 
wizji w terenie zgłoszonych wniosków w sprawie przycięcia rosnących krzaków i 
poprawienia stanu żwirowej nawierzchni drogi gminnej. Wykazany został do sprzedaży 
budynek po byłym Kółku Rolniczym we Wróbliku Królewskim . Zobaczymy czy będą 
chętni na jego zakup.Po jego zakupie będzie można prowadzić rozmowę o pozostawienie w 
nim znajdującego się tam sklepu. 
> wniosek radnego Henryka Smolika jest w trakcie realizacji, 
> ponownie podejmę działania o uporządkowanie działki przy ul. Paderewskiego na którą 
został nawieziony gruz i ziemia, 
> w sprawie budowy dwóch progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej 
pracownik Urzędu nawiąże kontakt z radnym Michałem Chentoszem , 
> wniosek sołtysa sołectwa Posada Górna wymaga opracowania projektu i nie może być 
uwzględniony do wykonania na etapie prowadzonych prac remontu chodników w 
Rymanowie Zdroju, 
> jeśli będzie możliwość usytuowania lampy oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci 
elektrycznej do wskazanych domów w Bziance to wniosek sołtysa sołectawa Bzianka 
zostanie wykonany. 
> po dokonaniu wizji w terenie podjęte zostaną stosowne decyzje w sprawie realizacji 
wniosków przekazanych w imieniu sołtysa Wróblika Królewskiego przez radnego Tadeusza 
Chodynieckiego. 
 

12. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady LV sesji Rady Miejskej w Rymanowie Henryk Smolik – 
Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że porządek obrad LV sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie został zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 o5  zamknął 
obrady LV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołował :         Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 
 



 
 


