
         P r o t o k ó ł  Nr XLVII / 10 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 15 pażdziernika 2010 roku 

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

 

 

 Sesję XLVII otworzył o godzinie 9 o7  i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

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. 

Jan Kilar -  Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

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 XLVII 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 pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

 

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na 

budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa w 

km 20+031 : 21+893 strona lewa w m. Rymanów, 

 

3/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

na realizację zadania publicznego, 

 

4/ ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży, 

 

5/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  
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 Więcej wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski według kolejności zgłoszenia zostały poddane pod głosowanie. 

 

1 wniosek – udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

2 wniosek – zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji 

z Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca 

na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – Rymanów – Daliowa w 

km 20+031 : 21+ 893 strona lewa w m. Rymanów – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

3 wniosek – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Województwu Podkarpackiemu na 

realizację zadania publicznego – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

4 wniosek – ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

5 wniosek – określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 9 otrzymanego porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XLV sesji Rady Miejskiej. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji i XLVI sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od 

XLV sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2009/2010 w tym o 

wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych 

zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2009 rok. 

 

9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, 

 2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

 3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 

 4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

 5/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 
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 6/ zatwierdzenia do realizacji projektu pt.,, Indywidualizacja procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Rymanów '' , złożonego w 

ramach, Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

 7/ wniosku o przekazanie nieruchomości, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 3035/2 

położonej w Klimkówce, 

 9/ określenia szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Gmina Rymanów, a 

Województwem Podkarpackim przy realizacji projektu ,, PSeAP'' – Podkarpacki System                

e-Administracji Publicznej, 

 10/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi polegająca na 

budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej strona lewa w m. Rymanów, 

 12/ ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży, 

 13/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

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 XLVII sesji Rady.  

 

 ad. 3. Przyjęcie protokołu  XLV sesji odbytej w dniu 27 sierpnia 2008 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 Przyjęcie protokołu XLVI sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 6 września 2010 roku.  

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

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

okresie od XLV sesji. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XLV sesji 

przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji  i XLVI sesji 

nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza 

Gminy w okresie od XLV sesji. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XLV sesji i XLVI 

sesji nadzwyczajnej wraz z informacją ze swej działalności przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz 

Gminy. 
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 ad. 6     Interpelacje radnych. 

 

1. Radna Przybyła – Ostap Krystyna – z Bzianki zgłosiła interpelacje w sprawach : 

 

 wykonania 2 przepustów w wybranym rowie przy drodze na której w miesiącu lipcu został 

położony kawałek masy asfaltowej w Bziance, 

 

 na drodze od mostu na rzece Rodzinka był robiony przepust przez drogę . Powstały w tym 

miejscu nierówności, które utrudniają przejazd . 

 

 

2. Radny Kazimierz Kielar – z Klimkówki interpeluje o ustawienie barierek zabezpieczających 

na odcinku drogi gminnej w Klimkówce przy wyjeżdzie z lasu . Jest tam duża niebezpieczna 

przepaść. 

 

3. Radny Zbigniew Sikora -  z Sieniawy interpeluje o  : 

 

 rozważenie i podjęcie działań o dokupienie sąsiadującej działki przylegającej do działki na 

której budowana jest sala gimnastyczna w Sieniawie z przyszłościowym wykorzystaniu jej pod 

budowę nowego budynku szkolnego , 

 

 usunięcie krzaków, gałęzi  drzew rosnących w rowach przydrożnych i w ich sąsiedztwie na 

odcinku drogi  powiatowej od kościoła w Sieniawie w stronę Głębokiego . 

 

 spowodowanie u zarządcy drogi wojewódzkiej i powiatowej o uwidocznienie znajdującej się na 

skrzyżowaniu dróg tablicy informacyjnej. 

 

 

ad. 7 . Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2009 / 2010 w 

tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok 

szkolny 2009 / 2010 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów przedstawił Zastępca Burmistrza 

Gminy Wojciech Farbaniec. 

 

 Obowiązek złożenia takiej informacji w terminie do dnia 31 pażdziernika wynika ze 

znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. W roku szkolnym 2009 / 2010 Gmina Rymanów była 

organem prowadzącym dla : ZSP w Króliku Polskim, ZSP w Posadzie Górnej, ZSP w Rymanowie, 

ZSP w Klimkówce, ZSP we Wróbliku Szlacheckim, ZSP w Milczy, ZSP w Sieniawie, Szkoły 

Podstawowej w Głębokiem , Szkoły Podstawowej w Bziance. 

Na terenie Gminy Rymanów funkcjonowało również Przedszkole Publiczne prowadzone przez 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP oraz Niepubliczna / o uprawnieniach publicznej / Szkoła 

Podstawowa i Punkt Przedszkolny w Rymanowie Zdroju- Desznie prowadzona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. Punkty Przedszkolne prowadzone przez 

Galicyjskie Stowarzyszenie Edukatorów PROM w Brzozowie funkcjonowały również w Milczy i 

Klimkówce. 

 Naukę w roku szkolnym 2009/2010 rozpoczęło 1769 uczniów, w tym w szkołach 

podstawowych i gimnazjach 1596, w Szkole Podstawowej Niepublicznej 16 oraz w Liceum 

Ogólnokształcącym 157. W klasach ,,0'' natomiast naukę rozpoczęło 170 uczniów, w tym w Szkole 

Niepublicznej 2. Ogółem w klasach ,, 0 '', szkołach podstawowych, gimnazjach i Liceum  
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Ogólnokształcącym naukę rozpoczęło 1939 uczniów i była to liczba mniejsza w stosunku do roku 

szkolnego 2008/2009 o 50. 

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 111, w tym 2 w Szkole Niepublicznej w 

Rymanowie Zdroju i liczba ta była o 2 oddziały mniejsza w stosunku do poprzedniego roku 

szkolnego. 

W roku szkolnym 2009/2010 sieć przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w pełni 

zabezpieczyła potrzeby mieszkańców Gminy Rymanów. 

Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w omawianym okresie 

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

uzyskały szkoły podstawowe w : Rymanowie, Bziance, Króliku Polskim, Posadzie Górnej i 

Klimkówce. 

Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2009/2010 wynika, że najlepsze 

wyniki tj. zdecydowanie wyższe od średnich wyników w powiecie i województwie uzyskały 

gimnazja w : Posadzie Górnej, Klimkówce i Rymanowie. 

Również maturzyści Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie uzyskali doskonałe wyniki 

egzaminów  maturalnych. Średnie wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych z większości 

przedmiotów są zdecydowanie lepsze niż średnie w powiecie i w województwie; podobnie jak ze 

współczynnikiem zdawalności.. 

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

rodziców. Dlatego pozwolę sobie w imieniu organu prowadzącego podziękować wszystkim 

zaangażowanym w rozwój gminnej oświaty. 

 

 Dyskusji i zapytań nad przedstawioną informacją nie było. 

 

 W skierowanym przez Przewodniczącego Rady zapytaniu o przyjęciu informacji – Rada 

Miejska w Rymanowie przy 15 głosach za informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

za rok szkolny 2009/2010 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów przyjęła do wiadomości.  

 

ad. 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych 

zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych za 2009 rok. 

 

 Informację / załącznik do protokołu /z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych 

Rady Miejskiej w Rymanowie za 2009 rok przedstawił Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 

rok złożonych Burmistrzowi Gminy pracowników samorządowych z upoważnienia Burmistrza 

Gminy przedstawił Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Rada Miejska przedstawione informacje przyjęła do wiadomości. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 10 4o . 

 

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

 

1/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował , że Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie 

przekazał do rozpatrzenia wniesioną skargę na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy 

Rymanów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym i Statutem Gminy 

Rymanów – Komisja Rewizyjna bada skargi wnoszone na działalność Burmistrza Gminy i 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz przygotowuje opinie i wnioski w tych 

sprawach, które przedstawia przed rozpatrzeniem skargi przez Radę 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

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 XLVII / 479 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc rzeczowa przeznaczona będzie na realizację zadania publicznego związanego 

z budową zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej relacji Brzozów – Rymanów- Daliowa 

w miejscowościach : Ladzin, Rymanów , Posada Górna. 

 

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 XLVII / 480 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : udzielona pomoc finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z tytułu 

uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do samorządowego przedszkola publicznego w 

Sanoku.               

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVII / 481 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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4/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : udzielona pomoc finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków z tytułu 

uczęszczania dziecka z terenu Gminy Rymanów do samorządowego przedszkola publicznego w 

Krośnie. 

 

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 XLVII / 482 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

Z  projektem uchwały i jej uzasadnieniem  zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

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 XLVII / 483 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ zatwierdzenia do realizacji projektu pt.,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Rymanów'', złożonego w ramach, 

Poddziałania 9.1.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  przewidywany do realizacji projekt jest elementem reformy systemu oświaty i 

obejmuje wynikająca  z niej  zmianę sposobu pracy szkoły. Nowym zadaniem szkoły jest m.in. 

realizacja programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju 

i możliwościach uczenia się. W zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkól 

istnieje możliwość realizacji dodatkowo zajęć m.in. terapeutycznych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. Benifecjentem projektu przewidywanego do realizacji 

od 1.01.2011 r do 31.08.2012 roku w naszej gmin ie są organy prowadzące szkół podstawowych.  

 

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 XLVII / 484 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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7/ wniosku o przekazanie nieruchomości. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : działka nr 750 położona w Ladzinie i stanowiąca w terenie drogę dojazdową / zjazd 

z ulicy Rzeszowskiej w stronę zabudowań / stała się własnością Skarbu Państwa . Aby uregulować 

jej stan prawny zgodnie z ustawą należy podjąć stosowną uchwałę, a następnie wystąpić do 

Wojewody o jej przekazanie na rzecz Gminy Rymanów. 

 

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 XLVII / 485 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 3035/2 

stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : mieszkaniec gminy wystąpił z wnioskiem o zakup działki nr 3035/2 położonej w 

Klimkówce  o powierzchni 0,06 ha. Sprzedaż nastąpi 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 XLVII / 486 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ określenia szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Gminą Rymanów, a Województwem 

Podkarpackim przy realizacji projektu ,, PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej''. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Urząd Marszałkowski zwrócił się z prośba o wydanie upoważnienia przez Gminę 

Rymanów dla Województwa Podkarpackiego do celów przeprowadzenia przetargu na powyższe 

zadanie. 

 

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 XLVII / 487 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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10/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z 

Województwem Podkarpackim zadania publicznego związanego z przebudową drogi 

polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 relacji Brzozów – 

Rymanów – Daliowa w km 20+031 : 21+893 strona lewa w m. Rymanów. 

 

Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

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 XLVII / 488 / 10.  Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

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 XLVII / 489 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy . 

 

Uzasadnienie : wzrastająca liczba nowych punktów handlowych oraz powstawanie nowych 

inwestycji gospodarczych  w naszej gminie spowodowało powstawanie przedsiębiorców 

oczekujących na zezwolenie dla punktów gastronomicznych. Wzrost limitu z 20 do 25 punktów 

umożliwi zaspokojenie potrzeb rozwijającego się rynku usług gastronomicznych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na swym odbytym posiedzeniu 

zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 2 wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVII / 490 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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13/ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedstawiony projekt uchwały stanowi realizację zapisów ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie 

przejrzystych zasad uczestnictwa w/w podmiotów w podejmowaniu istotnych decyzji. Ustawa nie 

rodzi skutków finansowych dla budżetu gminy. 

 

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 XLVII / 491 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> sprawa wykonania 2 przepustów w Bziance jest znana i zostaną one wykonane. 

> pracownik dokona wizji lokalnej wskazanego odcinka drogi gminnej w Klimkówce i po tym 

ustaleniu zapadną dalsze decyzje w sprawie ustawienia zabezpieczających barier. 

> do Gminy zgłosiła się właścicielka działki sąsiadującej z działką na której budowana jest sala 

gimnastyczna w Sieniawie i wyraziła chęć odsprzedaży jej części na rzecz Gminy Rymanów . Nie 

była ona przygotowana za ile chciałaby ją odsprzedać. Jeśli będzie dobra wola to po 

przeanalizowaniu i zasięgnięciu opinii Komisji  wystąpię z projektem uchwały do Rady Miejskiej o 

jej nabycie. 

> o usunięcie krzaków, gałęzi drzew rosnących w rowach przydrożnych i w ich sąsiedztwie na 

odcinku drogi powiatowej od kościoła w Sieniawie w stronę Głębokiego wystąpię do Zarządcy tej 

drogi. 

> o uwidocznienie znajdującej się na skrzyżowaniu dróg tablicy informacyjnej w Sieniawie 

wystąpię do Zarządu Dróg Wojewódzkich i Powiatowych. 

 

 ad. 11 . Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Stanisław Stapiński – pytał czy gmina Rymanów wystąpiła do Powiatu 

Krośnieńskiego w sprawie potrzeby wykonania remontu drogi tzw. do Wąwozu w Milczy, 

- dziękując za podjęte działania o wykonanie remontu dróg na ulicy Szkolnej i Słonecznej w 

Milczy skierował zapytanie w sprawie remontów pozostałych dróg, które miały być 

wykonane z gminnych środków, 

- wnioskuje o pozyskanie koparki w celu udrożnienia rowów  z których wylewa się woda na 

pola, łąki pytając jak można rozwiązać ten problem bez względu na to do jakiej kategorii 

dróg zostały one zaliczone, 
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2. Radny Kazimierz Kielar – wnioskuje o pozyskanie koparki do Klimkówki celem 

oczyszczenia zamulonych rowów podczas ostatnich podtopień, 

- wyraził zaniepokojenie mieszkańców Klimkówki pozbyciem się terenu po zlewni mleka . 

Na zebraniach wiejskich były wnioski aby działkę zabudowaną budynkiem zlewni mleka 

zostawić dla potrzeb  wsi. Rzeczywistość okazała się inna . Został on sprzedany przez 

Spółdzielnię Mleczarską w Sanoku z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą. 

 

3. Radna Przybyła – Ostap Krystyna – zwróciła się z zapytaniem o termin odbioru głównej 

sieci kolektora sieci kanalizacyjnej w Bziance oraz zwróciła się z prośbą o pozyskanie 

koparki w celu wykonania udrożnienia rowów. 

- zwróciła się do Burmistrza Gminy o wystąpienie do Zarządu Spółki Wodnej o 

oczyszczenie rowów na tzw. Bory w Bziance. 

 

4. Radny Henryk Smolik – wnioskuje o dokonanie udrożnienia rowów przy ul. Bartoszów na 

odcinku około 100mb/ koło p. Józefa Potockiego / z uwagi na to, ze w zbliżającym się 

okresie zimowym wylewająca się woda na drogę stanowić będzie niebezpieczeństwo dla 

użytkowników korzystających z tej drogi, 

- wnioskuje o ustawienie znaków ograniczenia szybkości w rejonie drogi przy wjeżdzie na 

Ogródki Działkowe w Bartoszowie, 

- zwrócenia uwagi na wałęsające się psy w Rymanowie Zdroju zanieczyszczające 

środowisko. Pomocnym w ustaleniu właścicieli psów jest przewodniczący zarządu osiedla 

 

5. Jan Zywar -  zwrócił się o wystąpienie do Spółki Wodnej o zabezpieczenie powstałej 

wyrwy podczas ostatnich powodzi przy domu ludowym we Wróbliku Królewskim oraz 

usunięcia płyty betonowej z rzeki przy starej szkole we Wróbliku Królewskim. 

 

6. Pan Bronisław Bruk – sołtys z Puław wystąpił z prośbą o wystąpienie do Starostwa 

Powiatowego w Sanoku o wykonanie brakujących poboczy na odcinku drogi w 

miejscowości Pastwiska , gdzie w chwili obecnej umieszczone zostały znaki informujące o 

braku pobocza. 

 

7. Czesław Szajna – podzielił się uwagami jakie zgłosili mieszkańcy osiedla na odbytym 

zebraniu, które dotyczyły : 

 

 wjazdu na parking koło sklepu Centrum i parkujących samochodów w tym miejscu na chodniku 

dla pieszych, 

 wystąpienia do właściciela  działki przy ul. Gospodarskiej w Rymanowie do jej 

uporządkowania/ właściciel – prawdopodobnie p. Maślany/, 

 odnowienia muru będącego własnością ,Banku Spółdzielczego w Rymanowie od ulicy 

Podgórze, 

 mieszkańcy bloków Wola 1 i 2 proszą o zwrócenie uwagi  parkującym tam samochody,które 

blokują im wjazd i wyjazd, 

 uciążliwość dojazdu i wyjazdu na ul. Zieloną przez parkujące samochody na ulicy od 

Wikarówki w kierunku cmentarza. 

 

8. Wacław Pelczarski – wnioskuje o wykonanie udrożnienia przepustu przy drodze 

wojewódzkiej koło p. Krzyżanowskiego w Ladzinie i o oczyszczenie rowów przy ul. 

Zadwór. 
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9. Andrzej Wiernusz  -  podziękował za otrzymany i przekazany nowy samochód strażacki 

dla jednostki OSP z Posady Dolnej. 

 

 

 ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Gmina poinformowała powiat krośnieński o potrzebie wykonania remontu drogi o którą 

wnioskował radny Stanisław Stapiński, 

> odnośnie remontu pozostałych dróg ze środków budżetowych gminy i ich kolejności – jesteśmy 

w toku kampanii wyborczej do rad gmin , burmistrza i w tej sprawie nie potrafię udzielić 

wyczerpującej odpowiedzi. Decyzje podejmować będzie nowa Rada. 

> oczyszczenie i udrożnienie rowów o które wnioskowali radni i sołtysi będzie rozpatrywane po 

sprawdzeniu przez pracownika Gminy do której kategorii dróg zostały przypisane . Gmina będzie 

oczyszczać i udrażniać rowy przy drogach gminnych. 

> odnośnie dokonanej sprzedaży budynku zlewni mleka i udzielonej informacji od sprzedającego że 

prowadzona w nim będzie działalność  gospodarcza i mówienie przez radnego, że wzrośnie tam 

ruch samochodów , co zagrozi bezpieczeństwu dzieci uczęszczających do szkoły nie jestem w 

stanie tego potwierdzić ani zaprzeczyć. Gmina nie dysponuje dokumentem o sprzedaży tego 

obiektu i na co ma zostać zagospodarowany. Nie było wskazanego celu na co miałby on zostać 

zakupiony przez gminę. Gmina posiada do sprzedaży budynki będące jej własnością i nie było 

potrzeby zakupu wskazanego obiektu nie wiedząc na co zostanie on wykorzystany. Grupa radnych 

mogła wystąpić z projektem uchwały o zakup tego budynku na sesji Rady Miejskiej . Inicjatywy 

takiej nie było. 

> odbiory kolektora  sieci kanalizacyjnej w Bziance  dokonywane są sukcesywnie i do końca 

miesiąca pażdziernika winny być zakończone. Skieruję wystąpienie do Zarządu Spółek Wodnych  

w Krośnie o udrożnienie rowów. 

> sprawa udrożnienia rowu przy ul. Bartoszów zostanie rozpatrzona po dokonaniu sprawdzenia do 

kogo on należy. Rozeznamy temat potrzeby ustawienia znaków ograniczenia szybkości na 

wskazanym odcinku drogi oraz skierujemy ponowny apel do mieszkańców gminy o obowiązku 

trzymania psów na uwięzi i o konsekwencjach jakie ponosić będą w przypadku stwierdzenia 

pogryzień przez wałęsające się psy. 

> pracownik sprawdzi czyją własnością jest uszkodzony rów koło p. Omachlowej we Wróbliku 

Królewskim uszkodzony podczas ostatnich powodzi i po tym ustaleniu pojęte zostaną działania 

mające na celu jego naprawienie. Usunięcia płyty z koryta rzeki wykona ZGK Rymanów. 

> wniosek sołtysa z Puław zostanie skierowany do Starostwa Powiatowego w Sanoku, 

>  zgłoszone wnioski z odbytego zebrania mieszkańców osiedla Rymanów  przedstawionymi przez 

przewodniczącego  zarządu wymagają spokojnego rozważenia , a zwłaszcza te które dotyczą 

parkujących samochodów we wskazanych miejscach . Wystąpię do właściciela działki o jej 

uprzątnięcie i do Dyrektora Banku Spółdzielczego o odnowienie muru od ulicy Podgórze o który w 

imieniu mieszkańców Rymanowa wnioskował p. Szajna . Poczynione będą działania o ustawienie 

znaku zakaz postoju na drodze od Wikarówki w kierunku do cmentarza w Rymanowie. 

> udrożnienie przepustu o , który wnioskował sołtys p. Pelczarski Wacław należy do właściciela 

posesji i w tej sprawie nie będzie kierowane wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
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 ad. 13. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XLVII sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany  

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 12 35 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 

 

Protokołował :        Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /        Henryk Smolik 


