
     P r o t o k ó ł  Nr VI / 11 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   11 lutego 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

   w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję VI otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli :  

 

Radni według listy obecności . 

Grażyna Skolarczyk - radna Rady Powiatu . 

Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

Adam Dutka  - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Maria Knap  - Dyrektor SPG ZOZ . 

Jan Kilar  - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Mieszkaniec Gminy Rymanów. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał zebranych i na 

podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Obrady były zatem 

prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Ad.2. Na wniosek Burmistrza Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował włączyć do 

porządku obrad jeden dodatkowy projekt uchwały tj : 

 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki położonej w 

Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa . 

 o wyrażenie opinii Rady Miejskiej w sprawie skierowanego do Burmistrza Gminy wniosku o 

umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego za basen w Rymanowie Zdroju. 

 

Innych propozycji zmian porządku obrad nie wniesiono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poddał pod głosowanie wniesienie wyżej 

wymienionych wniosków do porządku obrad. Propozycja ta została przegłosowana jednomyślnie. 

 

Po wprowadzeniu w/w zmian , porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

      1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu IV sesji i V sesji nadzwyczajnej 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od I sesji Rady Miejskiej. 
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5. Informacja z wykonania uchwał podjętych w okresie od I do V sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od II sesji Rady. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok, 

 2/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 rok, 

 3/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

     Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2010, 

 4/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

     Narkomanii w 2010 roku, 

 5/ uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania      

     Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 6/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów'', 

 7/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

     Zdrój '', 

 8/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

     Zdrój '', 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego  Planu Zagospodarowania 

     Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

       Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 11/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie  

       Rymanów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

       w ramach Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

       ośrodki pomocy społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 12/ udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego  

       w Rymanowie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 39, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

       nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie, 

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

       Rymanów w działce nr 682/1 położonej w Króliku Polskim, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

       położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

       na okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Sieniawie, Króliku Polskim, Głębokiem,  

 17/ udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego 

       w Domu Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17, 

 18/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

       publicznego, 

 19/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta  

       Sanoka, 

 20/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

 21/ przystąpienia Gminy Rymanów do zakończenia realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg 

       Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadania p.n.: ,, Dostosowanie ciągu 

       pieszego do obowiązujących przepisów w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 

       Zator – Medyka w m. Klimkówka w lokalizacji od km 245+693 do km 246+888 strona 

       lewa na długości 1.195 km '' , 
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 22/ zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:       

       ,,  Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkół podstawowych 

       w Gminie Rymanów '', złożonego w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu  

       Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 23/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

       Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, 

 24/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów , 

 25/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 26/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki położonej w Rymanowie na rzecz 

       Skarbu Państwa. 

 

8. Wyrażenie opinii Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie skierowanego do Burmistrza 

wniosku o umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego za basen w Rymanowie Zdroju. 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Ad.3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołów z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

Nr IV i V . 

Za przyjęciem protokołu IV sesji  głosowało 12 radnych, 3 było przeciwnych.  

Za przyjęciem protokołu V sesji głosowało 15 radnych. 

 

Ad .4.  Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację ze swej pracy w okresie 

od I sesji Rady Miejskiej tj. 1 grudnia 2010 roku. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie w okresie od I do V sesji 

Rady Miejskiej , ilości wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy złożył Sekretarz Gminy Marek 

Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec  złożył informację ze swej działalności w okresie od II sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie.  

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji nad złożonymi informacjami nie było. 

 

 W czasie VI sesji Rady Miejskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród za wysokie 

wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, które 

zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską przyznaje Burmistrz Gminy na wniosek : 

związków lub stowarzyszeń sportowych, klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik, 

związku sportowego lub organizacji zajmującej się sportem osób niepełnosprawnych, dyrektorów 

szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów. 

Nagrody pieniężne otrzymali Aleksandra Królicka zawodniczka Sekcji Kolarskiej Stowarzyszenia ,, 

Nasz Rymanów '' oraz Karol Ziajka zawodnik Towarzystwa ,, Sokół '' w Rymanowie, który uprawia 

biathlon i w dyscyplinie tej osiąga duże sukcesy. 

Przewodniczący Rady pogratulował wyróżnionym i nagrodzonym sportowcom i życzył im 

dalszych sukcesów sportowych . 
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Ad. 6.  Interpelacje radnych. 

 

Radny Maciej Kandefer z Rymanowa zgłosił interpelację w  sprawie nieprawidłowego 

umieszczenia barierki z pleksy umieszczonej wzdłuż ul. Sanockiej przy wyjeżdzie z ulicy Wesołej. 

Zbyt wysoka barierka zasłania widoczność pojazdom włączającym się do ruchu z jednokierunkowej 

ulicy Wesołej. Proponuje obniżyć barierkę, ewentualnie ustawić lustro po przeciwnej stronie ulicy.  

 

Ad. 7.  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie ; 

 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący Rady 

poinformował, że wszystkie uzyskały pozytywne opinie stałych Komisji Rady. 

 

1/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok. 

 

Z projektem planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok zapoznał Henryk Smolik – 

Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań do przedstawionego projektu planu pracy Rady na 2011 rok nie było.  

 

Z projektem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok 

zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok. 

Uchwała podjęta została jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

 

Uchwała Nr VI / 35 / 11  stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok. 

 

 Przewodniczący  Komisji Rady w Rymanowie : 

 

1. Komisji Rewizyjnej - Michał Chentosz 

2. Komisji Rolnictwa , Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych - Andrzej Pitrus 

3. Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia - Adam Stanisław 

4. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego - Maciej Kandefer 

potwierdzili fakt przyjęcia rocznych planów pracy swych Komisji. 

 

Z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 

Rymanowie na 2011 rok zapoznał  Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2011 rok. 

Uchwała podjęta została jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Uchwała Nr VI / 36 / 11 stanowi załącznik do  protokołu. 
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3/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów  za rok 2010. 

 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2010 rok przedstawił Jan Materniak – Zastępca Burmistrza Gminy. 

Ustawa o wychowaniu w trzeżwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi scedowała prowadzenie 

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych do realizacji jako 

zadanie własne gminom.  Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2010 roku obejmowala następujące  zadania : 

 zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, 

 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Rymanowie wykorzystano środki finansowe wpłacane przez przedsiębiorców korzystających z 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem nie było. 

 

 Przedstawiony przez Zastępcę Burmistrza Gminy projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2010 w głosowaniu jawnym został przyjęty 

jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

 

Uchwała Nr VI / 37 / 11 stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w 2010 roku. 

 

 Zadania Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów w 2010 roku 

koncentrowały się na działaniach profilaktycznych. Program realizowany był w korelacji z innymi 

programami profilaktycznymi, w których omawiano również problematykę innych uzależnień. 

Do najważniejszych zadań realizowanych  w zakresie przeciwdziałania narkomanii zaliczyć należy 

: 

 zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych dysfunkcjami 

społecznymi, 

 realizacja programu profilaktycznego ,, Spójrz inaczej '', 

 organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, muzycznych i teatralnych promujących 

alternatywny sposób spędzania czasu wolnego m.in. dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,  

 wspieranie finansowe organizacji pozarządowych i instytucji kościelnych w realizacji 

programów profilaktycznych. 

 Na realizację zadań w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 

wysokości 10 tys. PLN. 
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Dyskusji nad przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza  raportem z wykonania Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za 2010 rok nie było. 

 

Przedstawiony przez Zastępcę Burmistrza Gminy projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu 

Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku w 

głosowaniu jawnym został przyjęty jednomyślnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych.  

 

Uchwala Nr VI / 38 / 11 stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ uchwalenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany Studium są dwa obszary. Jeden położony przy drodze 

wojewódzkiej w Rymanowie Zdroju – obecnie tereny na  których zlokalizowany jest basen , a drugi  

we wschodniej części miasta Rymanowa przy drodze krajowej. W pierwszym przypadku zmiana 

studium polega  na dopuszczeniu w obszarze rekreacji i sportu budowy kompleksu sportu, rekreacji 

i odnowy biologicznej w tym budynku konferencyjno – hotelowego i aquaparku , a w drugim na 

określeniu obszaru pod działalność usługowo – produkcyjną. 

 

 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 VI / 39 / 11. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,, RYMANÓW '' 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 2,15 ha położony we 

wschodniej części miasta Rymanów przy drodze krajowej Nr 28 . Przedmiotem zmiany planu 

miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny produkcyjno – usługowe. 

 

 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 VI / 40 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW 

ZDRÓJ ''. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany miejscowego jest zmiana zapisów Uchwały Nr 

XXXIX/380/06  
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Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 11 września 2006 roku umożliwiająca w terenie zabudowy 

usługowej / usługi komercyjne / oznaczonym symbolem 1.US realizację usług rekreacji i odnowy 

biologicznej. 

 

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 VI / 41/ 11. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/  uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW  

ZDRÓJ ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu rolniczego o powierzchni 

około 0,12 ha na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

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 VI / 42/ 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW '' będzie zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na teren lokalizacji siłowni 

wiatrowej oraz wyznaczenie drogi dojazdowej 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu bralo udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 43 /11 . 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. 

 

Uzasadnienie : wniosek dotyczy zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

RYMANÓW ZDRÓJ '' w zakresie umożliwiającym podjęcie inwestycji na działce nr 399 w 



Rymanowie Zdroju, która w obecnym planie przeznaczona jest pod parking. 

 8  - 

 

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 VI / 44 / 11.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 05  . 

 

 

11/ zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego ,, Czas na aktywność w Gminie 

Rymanów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Poddziałania 7.1.1 / Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej / z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

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

 

Uzasadnienie : projekt systemowy,, Czas na aktywność w Gminie Rymanów '' skierowany jest do 

osób bezrobotnych, poszukujących pracy w wieku aktywności zawodowej niepozostających w 

zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez upowszechnianie 

aktywnej integracji umożliwiającej osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych. W roku 2011 w ramach projektu realizowane będą szkolenia oraz poradnictwo 

psychologiczne, prawne i zawodowe. Realizacja projektu nie wymaga wyasygnowania 

dodatkowych środków finansowych dla ośrodka pomocy społecznej . 

 

 W zapytaniu radny Henryk Smolik zwrócił się do kierownika GOPS o poinformowanie  o 

efektach realizacji tego programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 roku i jaki zakres 

szkoleń przewidywany jest do realizacji w ramach tego programu w 2011 roku. 

 

 Więcej 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 VI / 45 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

12/ udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w 

Rymanowie Zdroju przy ulicy Zdrojowej 39. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy najemca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy najmu lokalu 

użytkowego na czas określony do 31.12. 2012 roku w którym prowadzi działalność gastronomiczną 

Uchwała Rady Miejskiej wymagana jest w przypadku wynajmowania nieruchomości , gdy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 46 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z projektowaną budową ciągu pieszego pod ulicą Bieleckiego 

niezbędnym jest wykup od osób fizycznych działki nr 1462/2 o powierzchni 0,0408 ha położonej w 

Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.  

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 47 / 11.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Rymanów w działce nr 682/1 położonej w Króliku Polskim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciel działki nr 682/1 o pow. 0,10 ha położonej w Króliku Polskim 

wystąpił z wnioskiem o wykup udziału 4/32 części stanowiącej własność Gminy Rymanów w tej 

działce. Ponieważ udziały w działce posiadają jeszcze inne osoby sprzedaż odbędzie się 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 VI / 48 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek oraz koszt właściciela działek nr 1242 i 1335/2 położonych we Wróbliku 

Szlacheckim  dokonana zostanie zamiana działki gminnej nr 1540/1 na działkę nr 1242/1 położoną 

we Wróbliku Szlacheckim w celu poprawy zagospodarowania działki siedliskowej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 49 / 11 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Sieniawie, Króliku Polskim, Głębokiem . 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z prośbą o przedłużenie umów dzierżawnych 

na działki o nr : 533/2 o pow. 0,62 ha położonej w Sieniawie, 815 o pow. 0,17 ha położonej w 

Króliku Polskim , 2538 o pow. 0,52 ha położonej w Głębokiem z przeznaczeniem pod uprawy 

rolne. Propozycja przedłużenia umów dzierżawnych w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 50 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

17/ udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Domu 

Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : najemca lokalu w którym prowadzi działalność gospodarczą zwraca się z prośbą o 

przedłużenie umowy najmu na czas określony od 1.03.2011 r  do 28.02.2014 roku. Uchwała Rady 

Miejskiej wymagana jest w przypadku wynajmowania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. 

 

 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 VI / 51 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  w związku z tym , że w 2010 roku nie zakończono I etapu budowy chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 przy ulicy Kolejowej w Rymanowie z udzielonej dotacji celowej z 

budżetu gminy w 2010 roku w wysokości 914.000 złotych wykorzystano do 31.12. 2010 roku 

kwotę 330.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 584.000 zł zostanie udzielona w formie dotacji 



celowej na 2011 rok Województwu Podkarpackiemu na realizację tego zadania. 
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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 VI / 52 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ zmieniająca uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana dotyczy wysokości kwoty pomocy finansowej określonej Uchwałą Nr IV / 

12 / 10 Rady Miejskiej w Rymanowie  z dnia 30 grudnia 2010 roku i spowodowana została 

wzrostem od 1 stycznia 2011 roku kosztów bieżących utrzymania 1 ucznia w przedszkolu 

samorządowym w Sanoku.  

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 53 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

20/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana dotyczy wysokości kwoty pomocy finansowej określonej Uchwałą Nr 

IV/13/10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2010 roku i spowodowana została 

wzrostem od 1 stycznia 2011 roku opłaty stałej , którą uiszczają mieszkańcy innych gmin , których 

dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Krosna. 

 

 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 VI / 54 / 11. Uchwała  stanowi załącznik do protokołu. 

 

21/ przystąpienia Gminy Rymanów do zakończenia realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadania p.n.: ,, Dostosowanie ciągu pieszego do 

obowiązujących przepisów w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. 

Klimkówka w lokalizacji od km 245+693 do km 246+888 strona lewa na długości 1.195 km''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  w celu zakończenia  zadania p.n : dostosowanie ciągu pieszego do obowiązujących 

przepisów w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Klimkówka niezbędne 

jest podjęcie uchwały w celu wypłaty odszkodowań za działki , które wchodzą w skład pasa 



drogowego. Wysokość wydatków Gminy nie może przekraczać 10.000 zł. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 55 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

22/  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu p.n. : ,, 

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III szkól podstawowych w Gminie 

Rymanów '', złożonego w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w Uchwale Nr XLVII / 484 / 10 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 15 

pażdziernika 2010 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.,,Indywidualizacja 

procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Rymanów '' 

zachodzi potrzeba dokonania dokonania zmiany w nazwie złożonego wniosku . W związku z tym  

§ 1 zmieniającej uchwały otrzymuje brzmienie : ,, Zatwierdza się do realizacji projekt pt. 

Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Gminie Rymanów, złożony w ramach Działania 

9.1, Poddziałanie 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.'' 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały 

głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 56 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

23/ powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

 Z treścią  projektu uchwały zapoznał Burmistrz  Gminy.  

Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest 

organem inicjującym i opiniodawczym Gminy oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. Radę 

Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska , która też zwołuje pierwsze jej posiedzenie. W skład 

Rady wchodzą :  

1. Jako przewodniczący - Burmistrz Gminy Rymanów. 

2. Jako członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie nie 

przekraczającej 10 osób w tym 1 przedstawiciel wskazany przez Wojewodę 

Podkarpackiego. 

Wojewoda Podkarpacki poinformował, że jego  przedstawicielem w Radzie będzie pełniący 

dotychczas tą funkcję Pan Sławomir Kasperkiewicz. Natomiast na odbywanych posiedzeniach 

stałych Komisji Rady radni dokonali wyboru kandydatów do jej składu osobowego. 

 

 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 VI / 57 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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24 / zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

Radny Mieczysław Tomków wniósł o uzupełnienie przedłożonego projektu uchwały o dokonanie 

zapisu w § 1 punkt 6 -,, w 2012 roku ''. 

 

 Więcej uwag 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 VI / 58 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

25/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

W dyskusji głos zabrali : 

 

 Radny Marian Różowicz – pytał  o przyczynę zwrotu do budżetu państwa pobranej części 

oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 321.026 złotych. 

 Radny Mieczysław Tomków  - skierował  zapytanie czy przez proponowane przesunięcie 

środków z budowy hali sportowej w Sieniawie  nie zostanie opóżniony  termin zakończenia jej 

budowy. 

 

 Burmistrz odpowiedział Radnemu Marianowi Różowiczowi, że przyczyną zwrotu części 

subwencji oświatowej było złe zakwalifikowanie uczniów w opracowanym arkuszu 

organizacyjnym Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przez co nastąpiło zawyżenie 

środków w przyznanej subwencji. 

 Burmistrz zapewnił Radnego Mieczysława Tomkowa, że oddanie hali sportowej w Sieniawie 

nastąpi do końca miesiąca kwietnia 2012  roku. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr VI / 59 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

26/ wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki położonej w Rymanowie na rzecz 

Skarbu Państwa. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie wystąpiła z 

wnioskiem o nieodpłatne przekazanie działki nr 1462/3 o pow. 0,0043 ha. Działka ta 

zagospodarowana jest jako skarpa drogi krajowej nr 28, która przez cały czas była we władaniu 

Skarbu Państwa w zarządzie GDGKiA. Na części tej działki będzie realizowana planowana 

inwestycja  budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod drogą krajowa. 
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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 VI / 60 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.8. Wyrażenie opinii Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie skierowanego do Burmistrza 

Gminy wniosku o umorzenie zaległego czynszu dzierżawnego za basen w Rymanowie Zdroju. 

 

 Burmistrz Gminy poinformował, że wystąpił do Przewodniczącego Rady Miejskiej w 

Rymanowie o zasięgnięcie opinii w sprawie umorzenia należności zaległego czynszu dzierżawnego. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV / 452 / 10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Rymanów oraz jej jednostkom podległym należność może 

być umorzona w całości lub w części jeżeli m. innymi ściągnięcie należności zagraża egzystencji 

dłużnika , co w tym przypadku ma miejsce. Do umarzania należności uprawniony jest Burmistrz 

Gminy jeżeli należność nie przekracza jednorazowo 10.000 złotych, a w przypadku jej 

przekroczenia również Burmistrz Gminy po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej. Na odbytych 

posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej temat ten był omawiany szczegółowo i Komisje 

wypracowały swoje stanowiska,  stąd  moja prośba do Wysokiej Rady o wypracowanie stosownej 

opinii. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na odbywanych posiedzeniach Komisji 

zdecydowana większość radnych opowiedziała się za całkowitym umorzeniem należności zaległego 

czynszu z uwagi na trudną sytuację finansową dłużnika . Ściągnięcie należności w tak trudnej 

sytuacji rodzinnej dłużnika zagrozi  egzystencji jego rodziny.     

 Moja propozycja aby poprzez głosowanie jawne radni wyrazili swoje stanowisko w tej 

sprawie. Dlatego kieruję zapytanie – Kto z Państwa radnych jest za  wyrażeniem pozytywnej opinii 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na całkowite umorzenie zaległego czynszu 

dzierżawnego  wraz z odsetkami za basen w Rymanowie Zdroju o który wystąpił dłużnik. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania za całkowitym umorzeniem zaległego czynszu dłużnika 

opowiedziało się 12 radnych , 2 było przeciwnym umorzeniu. 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> po dokonaniu wizji lokalnej we wskazanym miejscu utrudniającym widoczność wyjazdu z ulicy 

Wesołej na ul. Sanocką w Rymanowie podjęte zostaną stosowne działania. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Marian Różowicz – wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie przez Burmistrza Gminy 

sprawy dotyczącej podjętej opinii przez Radę Miejską w sprawie umorzenia zaległego tak 

wysokiego czynszu dla dzierżawcy basenu w Rymanowie Zdroju z uwagi , że podjęta 

decyzja zadziwiła obecnych na sesji sołtysów , przewodniczących zarządów osiedli 

 

2. Radny Maciej Kandefer –  na końcówce  ulicy Zielonej w Rymanowie był ustawiony znak o 



zwężeniu drogi. Teraz  tego znaku tam nie ma. Stąd mój wniosek o jego ustawienie 
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 w tym samym miejscu . Brak znaku powoduje zagrożenie w ruchu drogowym. 

 

3. Radny Stanisław Adam ponowił wniosek o remont drogi powiatowej Milcza – Besko na 

odcinku 2 km . Stan tej drogi powoduje, że PKS zawiesza kursy autobusowe na tej trasie. 

 

4. Radny Andrzej Pitrus – wnioskuje  o dostarczenie klińca lub żwiru na remont drogi do 

posesji Pana Józefa Kondziołki . Podczas budowy kanalizacji wykonane były tam głębokie 

wykopy , które spowodowały , że droga w tym miejscu  zapada się i utrudniony jest 

przejazd. 

 

5. Radny Mieczysław Tomków – zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Gminy czy otrzymał 

odpowiedź na  pismo z dnia 22.12.2010 roku skierowane do Marszałka Województwa 

Podkarpackiego w sprawie inwestycji drogowych oraz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego wzdłuż dróg wojewódzkich , a konkretnie drogi Sieniawa – Bukowsko . W 

złożonym wniosku postulowałem o ustawienie znaków ograniczenia szybkości . 

Nie zadowala mnie udzielona odpowiedż Starosty Krośnieńskiego na zgłoszone wnioski 

które dotyczyły wykonania wycinki zakrzaczeń przy drodze powiatowej Sieniawa - 

Głębokie i ustawienia znaku -  teren zabudowany. Prośba do Pani radnej Powiatu o podjęcie 

działań aby te wnioski zostały zrealizowane przez co poprawi się stan bezpieczeństwa na 

tych odcinkach dróg. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar – zwrócił się z zapytaniem co zostało zrobione w sprawie wycinki 

drzew starych kasztanowców przy drodze krajowej w Klimkówce .Prośba aby w tym 

okresie kiedy można dokonywać wycinki i usuwania suchych  gałęzi wykonać te prace 

stanowiące zagrożenie . Ostatnio podczas silnych podmuchów wiatru wyrwane drzewa i 

gałęzie spadły bezpośrednio na drogę . 

 Pytał o podjęte działania w sprawie zabezpieczenia zwisającego korpusu drogi powiatowej 

 na zakręcie w kierunku do kościółka w Klimkówce oraz o wycinkę drzew rosnących na tej 

 skarpie. 

 Zwrócił uwagę aby opracowane przez mieszkańców Plany Odnowy Miejscowości i przyjęte 

 przez Radę Miejską były przestrzegane , a ma na myśli pozbycie się działki 

 zabudowanej budynkiem zlewni  mleka , decyzji na postawienie wieży telefonii 

 komórkowej w tym miejscu gdzie w planie  odnowy miejscowości planowana była budowa 

 wieży widokowej w Klimkówce. Proponuje  aby przy opracowaniu nowych  Planów 

 Zagospodarowania Przestrzennego brać pod uwagę opracowane przez  mieszkańców 

 Plany Odnowy Miejscowości. 

 

7. Radny Bronisław Bruk – wnioskuje o wystąpienie do Powiatu Krośnieńskiego o wycinkę 

drzew rosnących przy drodze  za mostem w Pastwiskach w kierunku Puław i oczyszczenia 

rowów z zakrzaczeń i ich udrożnienie aby woda nie rozlewała się na drogę. 

 

 

8. Radny Wacław Pelczarski – wnioskuje o ponowienie starań o pozyskanie na rzecz Gminy od 

Zakładu Kopalnictwa w Sanoku budynku garażu usytuowanego w lesie przy kopalni w 

Klimkówce na którym zostały rozpoczęte prace rozbiórkowe. Budynek ten mógłby zostać 

wykorzystany dla potrzeb zarządców lasów mienia gminnego sołectw Ladzina i Klimkówki. 

Skierował zapytanie czy w SPG ZOZ w Rymanowie będzie zatrudniony lekarz kardiolog. 
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9. Pani Krystyna Przybyła – sołtys wsi Bzianka prosi o skierowanie koparki aby wybrać rowy 

wzdłuż dróg  gminnych. 

 

10. Pan Wiesław Poznar – sołtys wsi Królik Polski wniósł o wystąpienie do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich o wykonanie oczyszczenia zamulonych rowów i przepustów w Króliku 

Polskim żeby zapobiec wylewaniu się wody na posesje mieszkańców. 

 

Ad.11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

>Radnemu Marianowi Różowiczowi odpowiedział, że główny powód całkowitego umorzenia to 

bardzo trudna sytuacja rodzinna wnioskodawcy umorzenia , 

 

> Radnemu Maciejowi Kandeferowi odpowiedział, że ZGK postawi znak drogowy informujący o 

zwężeniu drogi na wskazanym jej odcinku, 

 

>Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział, że  wystosuję pismo z prośbą o wykonanie naprawy 

stanu nawierzchni drogi Milcza – Besko do Starosty Sanockiego, 

 

> Radnemu Mieczysławowi Tomkowowi odpowiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pismo 

skierowane do Marszałka Województwa Podkarpackiego na postulaty radnych, o których mówił 

radny Mieczysław Tomków . Postaram się zasięgnąć informacji w tej sprawie . Prośba do Pani 

Grażyny Skolarczyk radnej Powiatu Krośnieńskiego o  pomoc w realizacji zgłoszonych ponownie 

wniosków radnych adresowanych  do Starosty. 

 

> Radnemu Kazimierzowi Kielarowi odpowiedział : wniosek o dokonanie przeglądu stanu drzew 

rosnących przy ul. Kasztanowej w Klimkówce został  wysłany do GDDKiA . Nie mogę 

odpowiedzieć jakie zostały podjęte przez nich działania. Również zostały podjęte działania o 

uregulowanie stanu prawnego tzw.,, rzeki kościółkowej'' w Klimkówce gdzie znajduje się podmyta 

skarpa drogi. Jeśli będzie decyzja to wówczas jak zajdzie potrzeba wycinki drzew to ją wykonamy. 

Jesteśmy na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rymanów  oraz przystąpimy  do opracowania prognozy oddziaływania na 

środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą 

składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy w terminie do dnia 15 marca 2011 roku . 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy. Po jego opracowaniu i uchwaleniu przez Radę 

Miejską zostaną podjęte prace nad przystąpieniem do opracowań planów zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Klimkówki w sprawie budowy 

wieży telefonii  komórkowej. Po tym spotkaniu wystąpiłem z pismem do inwestora  budowy o jej 

przesunięcie o 200 metrów od wskazanego miejsca budowy , o które wnioskowali mieszkańcy.  

 

>Radnemu Wacławowi Pelczarskiemu odpowiedział, że wniosek  o podjęcie starań o pozyskanie 

przez Gminę garażu usytuowanego w lesie przy kopalni w Klimkówce na chwilę obecną jest 

nieaktualny. O podjętych wcześniejszych działaniach przez Gminę i wymianie korespondencji z 

Zakładem Kopalnictwa w Sanoku informowałem na posiedzeniach Komisji. Garaże według nich 

zostały wycenione na 10.000 złotych i w związku z tym nie jesteśmy zainteresowani ich zakupem. 

Zatrudniony lekarz w SPG ZOZ nie miał specjalizacji w zakresie kardiologii. Wcześniej pracował 

tylko w Poradni Kardiologicznej w Krośnie. Poszukiwany do podjęcia pracy w naszej Przychodni 



jest lekarz rodzinny. Z lekarzem o którego Pan pyta została rozwiązana umowa o pracę. 

 17  - 

 

> Sołtysowi z Bzianki odpowiedział , że jak pozwolą warunki atmosferyczne to skierujemy koparkę 

do wybrania odcinków rowów przy drodze gminnej w Bziance, 

 

>Sołtysowi z Królika Polskiego powiedział, że o wykonanie odmulenia rowów i udrożnienie 

przepustów drogowych w Króliku Polskim wystąpi do Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.  

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Z udzielonej odpowiedzi dotyczącej pozyskania garażu przez Gminę usytuowanego w lesie przy 

kopalni w Klimkówce nie był zadowolony radny Wacław Pelczarski. 

 

Radna Rady Powiatu Krośnieńskiego Pani Grażyna Skolarczyk wypowiedziała się w temacie 

zgłoszonych wniosków przez radnych Mieczysława Tomkowa i Bronisława Bruka dotyczących  

dróg powiatowych. Wnioski przekażę do Komisji Drogownictwa i Starosty Powiatowego w 

Krośnie. 

 

 Z zapytaniem do radnych zwrócił się Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 

Dotyczyło przesłanej oferty i udzielenia pomocy finansowej w wysokości 20.000 złotych jako 

pomoc Gminy Rymanów przy nakręcaniu filmu pod tytułem ,, Była Wojna '' o rymanowskich 

żydach. Celem zapoznania się ze złożoną ofertą  wręczył radnym kserokopię scenariusza. Zwrócił 

się z prośbą o dokładne jego przeanalizowanie celem wydania opinii dotyczącej wydatkowania 

środków finansowych na dofinansowanie tego filmu. 

 

 Po zrealizowaniu wszystkich punktów  porządku obrad VI sesji  o zabranie głosu poprosił 

uczestniczący w obradach sesji mieszkaniec Gminy. Z uwagi na to, ze mieszkaniec nie 

poinformował wcześniej Przewodniczącego Rady o zamiarze zabrania głosu  nie podając również 

przedmiotu sprawy w której zamierzał się wypowiedzieć Przewodniczący Rady Miejskiej nie 

udzielił mu głosu. Mówi o tym  Statut Gminy Rymanów w  Rozdziale V. pkt. 3 ust. 6 . 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował uczestnika sesji, że Burmistrz Gminy Rymanów w  

sprawach indywidualnych przyjmuje strony w poniedziałki w godzinach od 7 do 16-tej. 

W poniedziałki w godzinach od 13 do 15-tej przyjmuje obywateli Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Biurze Rady w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady VI sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował, 

że porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni zrealizowany. 

 

 Podziękował  za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 13 o5  zamknął 

obrady VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /                  Henryk Smolik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


