
 
         P r o t o k ó ł  Nr XLI / 13 
 
    sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
     25 czerwca 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
    w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 XLI sesję otworzył o godzinie 9 05  i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 
 

− Radni według listy obecności. 
− Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 
− Jan Materniak    - Zastępca Burmistrza Gminy. 
− Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 
− Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 
− Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 
− Jan  Rajchel   - dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
− Grzegorz Sołtysik  - komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 
− Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. 

Listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
Na sesji było obecnych 13 radnych. 
 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów XXXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

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

wniosków z poprzedniej sesji. 
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII , XXXIX i XL sesji Rady 

Miejskiej wraz z informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
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7. Interpelacje radnych. 
8. Informacja na temat organizacji i form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 

okresie wakacyjnym. 
9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 

− dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza Gminy, 
− rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z 
wykonania budżetu za 2012 rok, 

− zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Burmistrza Gminy Rymanów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 
rok, 

− zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Rymanów za 2012 
rok, 

− zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok, 

− zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy 
absolutorium, 

− rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Rymanów za 2012 rok. 

 
11. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 
 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 2/ zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
 Rymanowie, 
 3/ powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, 
 4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez 
 Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, 
 5/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wróblik Królewski na lata  
 2013 – 2020, 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Posadzie 
 Górnej, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w  drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Ladzinie, 
 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Bziance, 
 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Sieniawie. 
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12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
13. Wolne wnioski i zapytania. 
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
15. Zamknięcie sesji. 

 
 W wyniku głosowania Rada przy 9 głosach za przyjęła porządek obrad XLI sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołów XXXVIII, XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 

  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXXVIII / 13 sesji z dnia 26 
kwietnia 2013 roku. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych. 
 
  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXXIX / 13 sesji z dnia 17 
maja 2013 roku. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych. 
 
  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XL / 13 sesji nadzwyczajnej z 
dnia 6 czerwca 2013 roku. 
Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych. 
 
Na obrady sesji przybyła radna Przybyła – Ostap Krystyna . Stan 10 radnych. 
 
           4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie 
w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
 
  Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o 
uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 26 kwietnia do 24 czerwca 
2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
      5. Informacja o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków z 
poprzednich sesji . 
 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i wniosków z 
poprzednich sesji przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
          6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII, XXXIX i XL sesji 
Rady Miejskiej wraz z informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie 
międzysesyjnym. 
 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 
podjętych na XXXVIII, XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych 
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zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 25 kwietnia 2013 roku do 24 czerwca 2013 
roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie z działalności 
pomiędzy sesjami wraz z informacją z postępowań z zakresu zamówień publicznych 
realizowanych od 26.04.2013 r. do 24.06.2013 r. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Na obrady sesji przybył radny Adam Stanisław. Stan 11 radnych. 
 
 7. Interpelacje radnych. 

 
 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
 
         8. Informacja na temat organizacji i form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 
w okresie wakacyjnym. 
 
 Informację o organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2013 
przedstawił Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy.  
Informacja – załącznik do protokołu. 
 
Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 
 
          9 . Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 
 
 Pani Monika Rygiel  - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie 
przedstawiła wyżej wymienione sprawozdanie za 2012 rok i za 5 miesięcy 2013 roku. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie jest samorządową instytucją kultury Gminy 
Rymanów, która jako biblioteka publiczna wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej. W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 3 pełnoetatowych 
bibliotekarzy, obsługujących 5 bibliotek : Rymanów oraz filie w Klimkówce, Posadzie 
Górnej, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim.  
Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając 
dostęp do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Biblioteka służy rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych, w tym czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 
mieszkańców gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
Księgozbiór GBP w Rymanowie wraz z filiami na dzień 31.12.2012 r. wynosił 60.319 
woluminów.  
Na koniec maja 2013 roku liczył 60.494 książki. 
Na dzień 31.12.2012 r. w GBP w Rymanowie wraz z filiami zarejestrowanych było 1452 
czytelników, a na dzień 31 maja 2013 roku 1016 czytelników. 
 
Sprawozdanie -  stanowi załącznik do protokołu. 
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W dyskusji radny Henryk Smolik wskazał, że jest to jedyna instytucja na terenie Gminy, 
która wynajmuje lokal w prywatnym domu. Należałoby dążyć w przyszłości do zmiany 
lokum dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 
 
Rada Miejska w Rymanowie przedstawione sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 
 
Na obrady sesji przybył radny Królicki Dariusz. Stan 12 radnych. 
 
 
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 

                                            2012 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
                       

 Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy Rymanów omówiła sprawozdanie 
finansowe Gminy Rymanów za 2012 rok. 
 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok omówił Wojciech 
Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów. 
Omawiając sprawozdanie Burmistrz Gminy nawiązał do przyjętej Uchwały Rady Miejskiej  
z dnia 30.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2012 rok. 
Dochody budżetowe gminy po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku 
budżetowego wyniosły 44.591.416 zł a wykonano w wysokości 44.129.549,21 zł, co 
stanowi 98,97 % planu. 
Wydatki budżetowe po uwzględnieniu zmian w okresie roku 2012 wyniosły 50.787.334 zł, 
a wykonano w wysokości 48.379.181,15 zł, co stanowi 95,26 % planu. 
W ramach realizacji budżetu dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 
4.084.690 zł. Na dzień 31.12.2012 roku deficyt budżetu wyniósł 4.249.631,94 zł przy 
planowanym deficycie 6.195.918 zł.  
Wartość  majątku  ujęta w ewidencji Urzędu Gminy Rymanów na dzień 31. 12. 2012 roku 
wynosi 152.900.480,40 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do 2011 rok o 10.656.824,93 zł. 
 
W dyskusji głos zabrali :  
 
1. Radny Henryk Smolik – oceniając wykonanie budżetu koncentrujemy się na 
realizacji inwestycji. Trzeba stwierdzić, że planowane zadania zostały wykonane i majątek 
gminy wzrósł o ponad 10 milionów złotych. Możemy być zadowoleni z oddania do użytku 
kolejnych obiektów służącym dzieciom i młodzieży – hala sportowa w Sieniawie, sala 
gimnastyczna w Króliku Polskim , boisko w Bziance czy boisko Orlik w Klimkówce. 
Na podstawie zgłaszanych wniosków podczas zebrań wiejskich, a także wniosków i 
interpelacji zgłaszanych przez radnych na sesjach należy stwierdzić, że potrzeby i 
oczekiwania w zakresie inwestycji są duże, jednak pełna ich realizację uniemożliwiają  
coraz skromniejsze wydatki majątkowe planowane w budżecie, które były mniejsze w 
stosunku do roku 2010 o 9 % i ta tendencja utrzymuje się . Wzrastają natomiast wydatki 
bieżące. 
Za realizację budżetu dziękuję Burmistrzowi Gminy , jego Zastępcy, Skarbnikowi i 
Sekretarzowi Gminy oraz wszystkim pracownikom Urzędu.    
Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i przewodniczącym zarządów 
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osiedli. 
 
2. Radny Adam Stanisław – przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia 
stwierdził, że komisje Rady dokonały analizy opracowanego w sposób bardzo szczegółowy 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok, z którego wynika, że 
gospodarka środkami była prowadzona w sposób racjonalny i bezpieczny. Burmistrz Gminy 
Rymanów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadami 
celowości, legalności , rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 
Za jego wykonanie dziękuję Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
 
Na obrady sesji przybył radny Kielar Kazimierz. Stan 13 radnych. 
 
3.   Radny Bruk Bronisław – podziękował Burmistrzowi Gminy  za całokształt 
zrealizowanych zadań w roku sprawozdawczym oraz za to, że przy ich realizacji uwzględnił 
również małe miejscowości oddalone od centrum rymanowskiej gminy. 
       
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Michał Chentosz przedstawił 
wypracowane stanowisko w sprawie sprawozdań finansowych przedłożonych przez 
Burmistrza Gminy za 2012 rok. 
Po ich rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca bieżącego roku Komisja Rewizyjna 
stwierdziła, że wykazane kwoty w sprawozdaniu finansowym / bilans z wykonania budżetu 
/ są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej budżetu na koniec 2012 roku. 
 
Salę obrad opuścił radny Pitrus Andrzej . Stan 12 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania 
Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został przyjęty przy 12 głosach 
za. 
Uchwała Nr XLI / 418 / 13 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Gminy zapoznał z Uchwałą  Nr VII / 40 /2013 z dnia 15 maja 2013 roku składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza Gminy Rymanów sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy za 2012 rok. 
Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2012 rok. 
/ Uchwała – załącznik do protokołu /. 
 
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu 
Gminy Rymanów za 2012 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Chentosz. 
Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania zwróciła uwagę na : 
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− całokształt zmian w budżecie dokonanych w ciągu roku 2012 w odniesieniu do 
pierwotnej uchwały budżetowej z dnia 30 grudnia 2011 roku Nr XVIII / 187 / 11  
Rady Miejskiej, 

− prawidłowość wykonania budżetu za 2012 rok z uwzględnieniem realizacji 
dochodów i wydatków. 

− wypracowane stanowisko podjęte w formie Uchwały składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 

− analizę stanu mienia komunalnego Gminy Rymanów za 2012 rok. 
 
 Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w 
Rymanowie postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu Gminy Rymanów za 
2012 rok.  Uznanie realizacji budżetu za właściwe i efektywne pozwala Komisji Rewizyjnej 
wysunąć wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za wykonanie 
budżetu w 2012 roku. 
Burmistrz Gminy Rymanów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował 
się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – zapoznał z treścią Uchwały Nr VII / 38 / 
2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z wykonania 
budżetu gminy za 2012 rok.. 
Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2012 rok. 
/ Uchwała – załącznik do protokołu / 
 
 Dyskusji i zapytań nad całością przedstawionych materiałów nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik – przedstawił projekt Uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2012 rok, który w głosowaniu 
jawnym został przyjęty przy 13 głosach za.  
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 419 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Po podjęciu uchwały Burmistrz Gminy podziękował za udzielone absolutorium. 
 
  Przerwa w obradach sesji do godziny 11 40 . 
 
        11.  Podejmowanie uchwał w sprawach : 
 
Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 
Rady poinformował, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez obradujące 
w dniu 19 czerwca Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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1/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 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 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 420 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
2/ zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
Rymanowie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z propozycją powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Rymanowie przygotowana została stosowna zmiana statutu GOK w tym zakresie. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 421 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
3/ powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 
Porządku Publicznego Rady Miejskiej oceniającej działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
w Rymanowie za 2012 rok proponuje się powołanie Rady Programowej Gminnego Ośrodka 
Kultury jako organu pomocniczego i doradczego. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 422 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
4/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę świadczone przez 
Uzdrowisko Rymanów Zdrój S.A. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
Uzasadnienie : Zarząd Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju wystąpił z 
wnioskiem  o zatwierdzenie taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
będącego w posiadaniu Spółki świadczone przez Uzdrowisko. Taryfa ma zastosowanie do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rymanów w okresie od 01 lipca 2013 r 
do 30 czerwca 2014 roku. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 423 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
5/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wróblik Królewski 2013 – 2020. 
 
 Pan Adam Szybka – sołtys Wróblika Królewskiego omawiając Plan Odnowy 
Miejscowości  powiedział, że celem programu jest uruchomienie przedsięwzięć , które 
pozwolą uaktywnić mieszkańców oraz poprawić wizerunek wsi. Plan odnowy jest zgodny 
ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rymanów. 
Do głównych priorytetów opracowanego Planu zaliczyć należy : budowę i modernizację 
infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i turystycznej, rozwój przedsiębiorczości, 
kultywowanie tradycji społeczności lokalnej i rozwój funkcji społeczno -  kulturalnych. 
Realizacja przedstawionych priorytetów wymagać będzie nie tylko środków finansowych 
ale również dobrej współpracy na linii mieszkańcy Wróblika Królewskiego, a Gminą 
Rymanów. Ze swej strony dołożę starań aby taka współpraca była i przynosiła owocne 
efekty których wszyscy oczekujemy . Plan Odnowy Miejscowości Wróblik Królewski 2013 
– 2020 został przyjęty przez zebranie mieszkańców wsi. 
Wnoszę do Wysokiej Rady o zatwierdzenie opracowanego Planu Odnowy Miejscowości 
Wróblik Królewski 2013 – 2020. 
 
 Z treścią  projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 424 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Posadzie Górnej. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
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Uzasadnienie :  działka nr 977/2 o pow. 0,0351 ha została wykazana do sprzedaży na 
wniosek właściciela działki sąsiadującej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania 
działki siedliskowej. 
Ze względu na powierzchnię oraz sąsiedztwo z innymi posesjami sprzedaż odbędzie się w 
drodze przetargu. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 425 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Ladzinie. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 
Uzasadnienie : w związku z zaplanowaniem w budżecie gminy na 2013 rok dochodów ze 
sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przygotowujemy 
sukcesywnie do sprzedaży działki, które mają uregulowany stan prawny. 
Na dzisiejszą sesję zostały przygotowane trzy projekty uchwał z wykazem działek w 
miejscowościach : Ladzin , Bzianka, Sieniawa. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było.  
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 426 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
8/ udzielenia Burmistrzowi Gm,iny zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Bziance. 
 
 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem jak wyżej / pkt.7/ zapoznał Burmistrz 
Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę Nr XLI / 427 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Sieniawie. 
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 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem jak wyżej / pkt.7 / zapoznał Burmistrz 
Gminy. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
 
Podjęto Uchwałę XLI / 428 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
 Radni nie zgłaszali interpelacji. 
 
 13. Wolne wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Kielar Kazimierz z Klimkówki wystąpił z zapytaniem dotyczącym udzielenia 
pomocy dla poszkodowanych rolników dotkniętych skutkami ulewnych deszczów, a 
konkretnie pozyskania i zgromadzenia  dla ich gospodarstw siana , 

 - wystąpił z wnioskiem o przycięcie przez właścicieli nieruchomości żywopłotów i 
 gałęzi drzew ograniczających widoczność i przejezdność drogami. 
 

2. Radny Bruk Bronisław z Puław wystąpił z wnioskiem o : 
- utylizację  padłej zwierzyny leśnej na prywatnym  polu w miejscowości Puławy,  
- zamontowanie łapacza wody przez właściciela stadniny koni chroniącego wylewanie się     
wody opadowej na drogę. 
 

3. Radny Chodyniecki Tadeusz – Wróblika Szlacheckiego wystąpił z zapytaniem 
dotyczącym  zakazu wyjazdów samochodem miejscowej jednostki OSP na 
uroczystości gminne i ponoszenia kosztów zakupu paliwa dla wykaszania trawy 
wokół budynku remizy . 

 
4. Radny Wiernusz Andrzej z Rymanowa wnioskuje o wykonanie wycinki zakrzaczeń i 

zwisających gałęzi drzew zwłaszcza podczas opadów deszczu przy drodze 
powiatowej w Zmysłówce. 

 
5. Radny Adam Stanisław z Milczy – wystąpił z wnioskiem o usunięcie bariery na ul. 

Słonecznej w Milczy , która uniemożliwia właścicielowi działki dojazd do pola . 
- zwrócił się z prośbą o skierowanie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie 
o udzielenie pomocy mieszkańcowi ul. Leśnej w Milczy Panu Zawada , który we własnym 
zakresie naprawia i przesuwa ogrodzenie , które podmywa mu woda. 
 

6. Radny Chentosz Michał z Posady Górnej wystąpił z wnioskiem o wykonanie ścieżki 
aby mieszkańcy części Posady Górnej mogli dojść do Rymanowa przez tzw. Górkę w 

           kierunku ulicy Kalwaria. 
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7. Przybyła Krystyna – sołtys wsi Bzianka wystąpiła z wnioskiem o : 

- wykoszenia działek gminnych / koło sklepu oraz na nowym osiedlu /, 
- remont drewnianego mostu w Bziance, 
- oczyszczenie rowu przy drodze powiatowej naprzeciwko sklepu i mleczarni. 
 

8. Czesław Szajna – Przewodniczący Zarządu osiedla Rymanowa wystąpił z 
wnioskiem o : 

- ogrodzenie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów II Wojny 
Światowej, 
- przesunięcie kilka metrów  niżej znaku  zakazu ruchu na ulicy Piłsudskiego , 
- dokonanie wymiany płytek chodnikowych przy posesji dr Pniaka , 
- poprawę widoczności przy wyjeździe z ul. Wesołej na ulicę Sanocką zwłaszcza po lewej 
stronie gdzie usytuowana bariera ją ogranicza. 
 
           14.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz gminy Rymanów. 
 
> pracownicy Referatu ROŚ nawiążą kontakt z pracownikiem Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w temacie zbiórki siana dla rolników poszkodowanych podczas ulewnych 
opadów deszczu a pracownicy Straży Miejskiej podczas patroli w terenie będą zwracać 
uwagę właścicielom posesji na konieczność obcinania odrostów zakrzaczeń – to odpowiedź 
dla radnego Kielara, 
> pracownicy Referatu ROŚ udzielą radnemu Brukowi pisemnej odpowiedzi z pouczeniem 
o trybie postępowania w przypadkach znalezienia padłej zwierzyny leśnej. Również 
pracownik Referatu INW skontaktuje się z wnioskodawcą w sprawie zamontowania łapacza 
wody na wskazanym miejscu. 
> nie wydawałem decyzji zabraniającej jednostkom OSP  wyjazdu samochodem strażackim 
na imprezy gminne .Zwrócimy wydane pieniądze na zakup paliwa do kosiarki – to 
odpowiedź dla radnego Chodynieckiego. 
> pracownicy Referatu ROŚ sprawdzą w terenie wskazane miejsce przez radnego 
Wiernusza  i podejmą stosowne działania w tej sprawie , 
> bariera na ul. Słonecznej w Milczy zostanie zlikwidowana. Referat INW według 
wcześniejszych ustaleń dokona na tym miejscu zmiany organizacji ruchu, 
> w sprawie ścieżki umożliwiającej przejście części mieszkańców Posady Górnej w 
kierunku ul. Kalwaria w Rymanowie Referat INW zorganizuje spotkanie w terenie z 
udziałem radnych z Posady Górnej, sołtysa i zainteresowanych mieszkańców, 
> Referat ROŚ zleci wykoszenie działek gminnych w Bziance , a wnioski dotyczące 
remontu mostu i oczyszczenia rowów skierujemy do Starosty Krośnieńskiego – to 
odpowiedź dla  sołtysa wsi Bzianka, 
> zlecimy ZGK opracowanie kosztorysu wykonania ewentualnego ogrodzenia placu zabaw 
dla dzieci na Osiedlu ul.  Sikorskiego i  Bohaterów II Wojny Światowej. Znak drogowy na 
ul. Piłsudskiego zostanie przeniesiony kilka metrów niżej. Referat INW sprawdzi stan 
wskazanego odcinka chodnika w terenie . Odnośnie wyjazdu z ul. Wesoła na drogę krajową 
uważam, że jest on dobrze oznakowany . Innego rozwiązania tego problemu nie widzę. 
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Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 
 
Ponadto Burmistrz Gminy zaprosił wszystkich uczestników sesji do wzięcia udziału w 
zorganizowanej w dniu 1 lipca 2013 roku o godzinie 10-tej konferencji na temat wiatraków i 
wykorzystania energii Słonecznej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik odczytał skierowane  pismo przez 
Stowarzyszenie Eko-Rymanów  w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego ,, Farma Wiatrowa  '' w gminie Rymanów. 
 
 15. Zamknięcie sesji. 
 
 Prowadzący obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12 45 zamknął 
obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
Protokołował :        Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Wł. Cypcar /      Henryk Smolik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


