
 

     P r o t o k ó ł  Nr XLV / 10 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 sierpnia 2010 roku 

 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję XLV otworzył o godzinie 9 10  i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Lesław Niemczyk - Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Wojciech Farbaniec - 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. 

Kierownicy  gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o rozpatrzenie i 

uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku po byłym 

Ośrodku Zdrowia położonego na działkach nr 591/5 i 593/3 położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe, 

 

3/ utworzenia przez Gminę Rymanów Internatu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w 

Rymanowie uczących się poza stałym miejscem zamieszkania. 

 

 Więcej wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski według kolejności zgłoszenia zostały poddane pod głosowanie. 

 

1 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku po 

byłym Ośrodku Zdrowia położonego na działkach nr 591/5 i 593/3 położonych we Wróbliku 

Szlacheckim – przyjęty przy 15 głosach za. 
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2 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe – przyjęty przy 

15 głosach za. 

 

3 wniosek – utworzenia przez Gminę Rymanów Internatu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych 

w Rymanowie uczących się poza stałym miejscem zamieszkania – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 9 jako podpunkty 11, 12, 13. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XLIV sesji. 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLIV sesji Rady Miejskiej wraz z informacją 

z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XLIV sesji. 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2010 roku. 

 

8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2010 / 

2011. 

 

9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 2/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

 3/ zaliczenia dróg na terenie Gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych, 

 4/ przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 

2010 – 2014, 

 5/ zaopiniowania projektu opracowania pn.,, Określenie zagrożenia powodziowego w 

zlewni Wisłoka '', 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3340 

położonej w Rymanowie, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 59/4 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów 

nieruchomości gruntowych 406/2 i 406/4 położonych w Rymanowie Zdroju stanowiących w terenie 

część  ulicy Parkowej, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargową sprzedaż działek nr 2698/6, 

2698/7 i8 3968/10 położonych w Rymanowie, 
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 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału Gminy 

Rymanów w działkach nr 1343, 1344 i 1345 położonych we Wróbliku Szlacheckim, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

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

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Rymanowie Zdroju i Bałuciance, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata położonych w Rymanowie, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata położonej w Rudawce Rymanowskiej, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku po 

byłym Ośrodku Zdrowia położonego na działkach nr 591/5 i 593/3 położonych we Wróbliku 

Szlacheckim, 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe, 

 17/ utworzenia przez Gminę Rymanów Internatu dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w 

Rymanowie uczących się poza stałym miejscem zamieszkania. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

11. Wnioski i zapytania. 

 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

13. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XLV sesji Rady. 

 

 

 ad. 3. Przyjęcie protokołu XLIV sesji odbytej w dniu 23 czerwca 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu glosowało 15 radnych. 

 

 

 ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie od XLIV sesji. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XLIV 

sesji przedstawił Przewodniczący rady Henryk Smolik. 

 

 

 ad.5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLIV sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XLIV sesji. 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 
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 ad. 6. I n t e r p e l a c j e  radnych. 

 

1. Radny Zbigniew Sikora - 

 

 zgłosił interpelację – zapytanie o termin rozpoczęcia prac na budowie sali gimnastycznej w 

Sieniawie z uwagi na opóżnienie spowodowane unieważnieniem i odwołaniem na wyniki 

przeprowadzonych przetargów, 

 interpeluje o wykonanie ogrodzenia wokół budynku domu ludowego w Sieniawie. Budynek ten 

usytuowany jest na dość wysokim brzegu w pobliżu zbiornika wodnego. Wykonanie ogrodzenia 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w nim na organizowanych 

różnego rodzaju imprezach i zabawach. 

 

2. Radny Kazimierz Kielar – interpeluje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań w 

zakresie zabezpieczenia i naprawy powstałej dziury na placu przy sklepie GS,,SCh'' w 

Klimkówce naprzeciw domu ludowego. W chwili obecnej zostały włożone do niej 

niebezpiecznie wystające pręty metalowe. 

 

3. Radny Stanisław Stapiński – interpeluje o wykonanie poprawy stanu drogi w rejonie tzw.,, 

wąwozu '' w Milczy. Ostatnie duże opady deszczu spowodowały jej znaczne pogorszenie. 

Rolnicy mają utrudniony przejazd przez powstałe w niej wyrwy. 

 

4. Radny Maciej Kandefer – interpeluje o przeprojektowanie organizacji ruchu drogowego na 

drodze wojewódzkiej w Rymanowie. Obecnie nie można bezpiecznie dojść ani dojechać np. 

wóżkiem dziecięcym do parku w rymanowskim rynku. 

 

5. Radna Krystyna Przybyła – Ostap interpeluje o wykonanie załatania dziury – wyrwy w 

drodze gminnej koło posesji p. Rymarowicza w Bziance. 

 

 

 ad. 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2010 

roku. 

 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymanów za I 

półrocze 2010 roku i przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych : SPG 

ZOZ, GOK, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie przedłożył Burmistrz Gminy Rymanów 

w dniu 19 sierpnia 2010 roku, którą radni otrzymali do wiadomości. 

W dniu 25 sierpnia Komisje Rady rozpatrywały przedłożone informacje i postanowiły o ich 

pozytywnym zaopiniowaniu. 

 

 Dyskusji nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku nie 

było. 

 

 W skierowanym przez Przewodniczącego Rady zapytaniu o przyjęciu informacji – Rada 

Miejska w Rymanowie przy 15 głosach za informację z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I 

półrocze 2010 roku przyjęła do wiadomości. 
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 ad. 8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2010 / 2011. 

 

 Informacje / załącznik do protokołu / o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku 

szkolnego 2010 / 2011 przedstawił Wojciech Farbaniec – Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nad informacją  nie było. 

 

 Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 

 

  

 ad. 9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 Z projektem uchwały zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 462 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 463 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ zaliczenia dróg na terenie gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej. 
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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 XLV / 464 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 

2010 – 2014. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Projekt uchwały zyskał pozytywna opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i Komisji 

Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

 Po przyjęciu uchwały radny Andrzej Biel zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Gminy o 

poinformowanie na piśmie o możliwości zakupu lokali mieszkalnych na rzecz najemców , na 

dotychczas obowiązujących zasadach z zastosowaniem bonifikat do  końca 2011 roku. 

W latach następnych 2012 -2014 planuje się rezygnację z udzielanych bonifikat i sprzedaż lokali po 

cenach rynkowych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 465 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zaopiniowania projektu opracowania p.n.: ,, Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni 

Wisłoka ''. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w związku z zakończeniem prac związanych z 

realizacją zadania pn.: ,, Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka '' będącego I 

etapem studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoka , w zakresie wyznaczenia 

obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów wymagających ochrony przed 

zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową przekazał w/w 

opracowanie celem zaopiniowania  przez Radę Miejską . Po dokonanej analizie programu 

postanowiono o pozytywnym jego zaopiniowaniu z uwzględnieniem w nim : 

1/ prawidłowego określenia nazw głównych potoków na terenie Gminy Rymanów tj. Tabor, 

Morwawa, Raczta, Kompacha, Nowa Rudzinka i Bartoszów . 

2/ określenia granic terenów zalewowych zgodnie z faktycznym stanem ich występowania w 

miejscowościach : Bzianka, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki. 

 

Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię wszystkich stałych Komisji Rady. 

 

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 XLV / 466 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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  Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej. 

 

 / Salę obrad opuścił radny Jan Zywar / 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3340 

położonej w Rymanowie. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : mieszkaniec gminy wystąpił z wnioskiem o zakup działki nr 3340 o pow. 0,4971 ha 

położonej w Rymanowie . Została ona przekazana na rzecz gminy przez osobę fizyczną. W chwili 

obecnej jest nieużytkowana , zakrzaczona położona jest w terenie upraw rolnych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 467 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 59/4 

stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Posadzie Górnej. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

W dyskusji radny Michał Chentosz wystąpił z wnioskiem o przesunięcie rozpatrywania i 

uchwalenia tego projektu uchwały przez Radę do czasu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonego 

wniosku przez zebranie wsi Posada Górna. 

 

Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania – za 14 wniosek radnego został przyjęty. 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów 

nieruchomości gruntowych 406/2 i 406/4 położonych w Rymanowie Zdroju stanowiących w 

terenie część ulicy Parkowej. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Uzdrowisko Rymanów wystąpiło z wnioskiem o przejęcie na rzecz Gminy 

Rymanów będących w ich użytkowaniu wieczystym w/w działek, które w terenie stanowią część 

ulicy Parkowej w Rymanowie Zdroju. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 468 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargową sprzedaż działek nr 2698/6, 

2698/7, 2698/10 i 3968/10 położonych w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek siedliskowych o nr 4089, 4088 i 4083 wystąpili z wnioskiem o 

umożliwienie im zakupu działek bezpośrednio przylegających do ich posesji w celu poprawy 

zagospodarowania. Wymienione w projekcie uchwały działki stanowią w terenie przedłużenie ich 

działek budowlanych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 469 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Rymanów w działkach nr 1343, 1344 i 1345 położonych we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek współwłaściciela tych działek położonych we Wróbliku Szlacheckim 

zostają przeznaczone do sprzedaży 3/96 części stanowiące własność Gminy Rymanów. Sprzedaż 

nastąpi w drodze przetargu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 470 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

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

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy działek o numerach wymienionych w uchwale zwrócili 

się z prośbą o przedłużenie umów dzierżaw 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 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 471 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 9  - 



 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych  na 

okres dłuższy niż trzy lata położonych w : Rymanowie Zdroju i Bałuciance. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy działek o  numerach wymienionych w uchwale zwrócili 

się z prośbą o przedłużenie umów dzierżawnych z przeznaczeniem  pod lokalizację tymczasowych 

garaży. 

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 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 472 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata położonych w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dwóch dotychczasowych dzierżawców o numerach działek wymienionych w 

uchwale zwróciło się z prośbą o przedłużenie umów dzierżawnych z przeznaczeniem pod 

lokalizację tymczasowych budynków handlowych. 

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 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVL / 473 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata położonej w Rudawce Rymanowskiej. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 1660 / 67 o pow. 0,0208 ha położonej w Rudawce Rymanowskiej 

na której zlokalizowany jest prywatny domek letniskowy. 

Propozycja zawarcia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 474 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu budynku po byłym 

Ośrodku Zdrowia położonego na działkach  nr 591/ 5 i 593/ 3 położonych we Wróbliku 

Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z przeniesieniem Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim do nowego 

budynku, budynek po byłym ośrodku zostaje przeznaczony do sprzedaży . 

Na taką  decyzję wyraziły swe opinie : społeczeństwo Wróblika Szlacheckiego i Wróblika 

Królewskiego oraz stałe Komisje Rady Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 475 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie głębinowe. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działki 62/1, 11/7 i 11/5 zostały wydzielone z prywatnych działek za zgodą 

właścicieli w celu wykupu przez Gminę Rymanów z przeznaczeniem pod lokalizację studni 

głębinowych. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 476 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

17/ utworzenia przez Gminę Rymanów Internatu dla uczniów  Zespołu Szkół Publicznych w 

Rymanowie uczących się poza stałym miejscem zamieszkania. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLV / 477 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> w miesiącu wrześniu 2010 roku zostaną rozpoczęte prace na budowie hali sportowej w Sieniawie, 

których zakończenie  nastąpi  w 2011 roku . Nie widzę zagrożeń, które mogą spowodować 

opóżnienie prac, 

> ogrodzenie Domu Ludowego w Sieniawie chcemy wykonać jeszcze w tym roku, 

> Gmina dokona naprawy powstałej dziury na placu koło sklepu GS,, SCh'' w Klimkówce, 

> wystąpię do Zarządcy drogi w rejonie tzw. wąwozu w Milczy o jej naprawienie, 

> podejmę starania o zorganizowanie spotkania z kierownictwem dróg krajowych i wojewódzkich z 

udziałem radnych Rymanowa, przewodniczącego zarządu osiedla, komendanta Policji i Straży 

Miejskiej na miejscu w Rymanowie celem uzgodnienia wspólnych ustaleń odnośnie organizacji 

ruchu drogowego, 

> załatanie dziury – wyrwy w drodze gminnej w Bziance wykona Zakład Gospodarki Komunalnej. 

 

 

 ad. 11.  Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Andrzej Biel – wnioskuje o wykonanie dalszej części odkrzaczenia rowu przy ulicy 

Zielonej w Rymanowie i o zamontowanie zdjętej tablicy na budynku Remizy OSP w 

Rymanowie. 

 

2. Radna Krystyna Przybyła – Ostap skierowała zapytanie czy w planach Burmistrza Gminy 

dotyczących ogłoszonego przetargu na zadanie bieżące utrzymanie dróg gminnych w 

sezonie letnio – jesiennym 2010 roku – remont odcinkowy nawierzchni dróg ujęte są droga 

do p. Wójcika i droga przy moście na Nową Rodzinkę w Bziance. 

 

3. Radny Andrzej Wiernusz – wnioskuje o oczyszczenie i udrożnienie rowu od p. Szorfa w 

kierunku oczyszczalni ścieków. 

 

4. Radny Michał Chentosz – wnioskuje aby w okresach nasilonego ruchu drogowego w sobotę 

i niedzielę służby porządkowe sterowały ruchem w Rymanowie celem rozładowania 

tworzących się korków , które nieraz sięgają aż Posady Górnej. 

 

5. Radny Kazimierz Kielar – wnioskuje do Burmistrza Gminy o pozyskanie koparki w celu 

udrożnienia zamulonych odcinków rowów przy drogach gminnych. 

 

6. Radny Stanisław Stapiński – wnioskuje o poprawę stanu ul. Słonecznej w Milczy i o 

wykonanie udrożnienie rowu melioracyjnego w części tzw. ,, pasternika''. 

 

7. Radny Henryk Smolik – wnioskuje o dokonanie naprawy obrywającego się brzegu na 

potoku Tabor w Rymanowie Zdroju – Desznie koło p, Fydrycha , który może zniszczyć 

przebiegającą tam sieć kanalizacji sanitarnej oraz o podniesienie wysokości nisko 

ustawionego znaku ,,STOP'' na ulicy Wyspiańskiego . 

 

8. Przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa Czesław Szajna wnioskuje o : 

 

 ustawienie znaku drogowego ,, ślepa droga '' na ulicy Konopnickiej i Swobody w Rymanowie, 
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 odnowienie umieszczonej przy budynku ,, SOKOŁA '' w Rymanowie tablicy ,, Ocalić od 

zapomnienia '', 

 podrównanie ziemią placu zabaw w Rymanowie i umieszczenie tablicy informującej , że plac 

zabaw dla dzieci jest czynny do zmroku, 

 naprawienie powstałych uszkodzeń w regulowanej rzecze Tabor. 

 

 

 ad. 12 . Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> odkrzaczanie rowu przy ulicy Zielonej w Rymanowie zostanie wykonane . Zamontowana zostanie 

zdjęta tablica na budynku Remizy OSP w Rymanowie. 

 

> drogi w Bziance będą robione ale nie mogę odpowiedzieć, czy te o które pytała radna, 

 

> sprawdzimy stan rowu o którego oczyszczenie i udrożnienie wnioskował radny , 

 

> wahadłowe sterowanie ruchem w Rymanowie prowadzi Straż Miejska w niedzielę . Proszę Pana 

komendanta Straży Miejskiej aby takie kierowanie ruchem odbywało się również w soboty . 

 

> ulica Słoneczna w Milczy do gruntownej przebudowy  jest ujęta na pierwszym miejscu listy 

rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego w Rzeszowie . Jeszcze w tym tygodniu będę w 

tej sprawie prowadził rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Natomiast rów 

melioracyjny tzw. ,, pasterniak '' nie jest rowem gminnym i my tego robić nie będziemy. 

 

> po dokonanym przeglądzie wskazanego miejsca przez radnego Henryka Smolika wystąpimy z 

wnioskiem do Podkarpackiego Związku Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o dokonanie 

zabezpieczenia obrywanego się brzegu rzeki Tabor w Rymanowie Zdroju – Desznie. Podjęte 

zostaną działania o prawidłowe zamontowanie znaku drogowego ,, Stop '' na ulicy Wyspiańskiego. 

 

> zamówimy znaki drogowe ślepa droga i ustawimy je we wskazanych miejscach, 

> zostanie ściągnięta wyblakła  nieczytelna tablica przy budynku ,, Sokoła '' w Rymanowie, 

> z powodu braku środków nie będą w tym roku kontynuowane żadne prace na placu zabaw, 

> uszkodzenia powstałe na rzecze Tabor zostały już wcześniej wykazane do PZMiUW w Reszowie , 

będziemy na bieżąco monitować o ich naprawę. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik  zapoznał Radę z otrzymanym w dniu 25 sierpnia 

2010 roku pismem od mieszkańców wsi Puławy i Wisłoczek dotyczącym ich prośby o powołanie 

radnego, który będzie reprezentował ich środowisko w nowej kadencji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

/ Pismo – załącznik do protokołu /. 

 

W tej chwili prośby tej z uwagi na przepisy Ordynacji Wyborczej do Rad Gmin nie można załatwić 

w sposób , który satysfakcjonowałby mieszkańców obu sołectw. Art.92 cytowanej Ordynacji mówi, 

że podział gminy na okręgi wyborcze jest stały. Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być 

dokonywane najpóżniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, która obecnie kończy się w dniu  
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12 listopada bieżącego roku. 

 

Przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych radnego na zakończenie 

kadencji Rady w terminie do dnia 10 września 2010 roku. 

 

Burmistrz Gminy zaprosił radnych do wzięcia udziału w spotkaniu z delegacją Ukrainy, która w 

dniu 31 sierpnia bieżącego roku będzie z wizytą w Uzdrowisku Rymanów Zdrój. 

 

 

 ad. 13. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XLV sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że 

porządek obrad XLV sesji rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 12 1o Przewodniczący Rady 

zamknął obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł . Cypcar /        Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


