
           P r o t o k ó ł  Nr XV/15 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 18 grudnia 2015 roku 

 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XV otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła jej obrady Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni Rady Miejskiej w Rymanowie według listy obecności. 

 Burmistrz Gminy Rymanów Pan Wojciech Farbaniec. 

 Zastępca Burmistrza Gminy Pan Jan Materniak. 

 Sekretarz Gminy Pan Marek Penar. 

 Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska. 

 Radca Prawny Pani Bożena Zajdel. 

 Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich Pan Sławomir Szczepaniak. 

 Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Pan Józef Litarowicz. 

 Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego Związku OSP Pan Jan Kilar. 

 Dyrektorzy szkół i przedszkoli Gminy Rymanów. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczacy zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

Listy w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. 

Stan Rady wynosił 14 radnych. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Janusz Chudziński. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej 

sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów , przewodniczacych zarządów 

osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020, 

 2/ uchwała budżetowa na 2016 rok, 

 3/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2016 rok, 

 4/ zmian w uchwale budzetowej na 2015 rok, 

 5/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 6/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2015, 
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 7/ wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Domu 

Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki 

gminnej położonej w Sieniawie, 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 10/ przystąpienia do sporzadzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW'', 

 11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ „”. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczacych 

zarządów osiedli. 

10. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XIV sesji Rady Miejskiej z dnia  27 

listopada 2015 roku. 

Za przyjęciem glosowało 14 radnych. 

 

        4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach 

i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap złożyła 

informację ze swej działalności międzysesyjnej za okres od 27 listopada 2015 rok do 18 grudnia 

2015 roku 

/ Informacja – załacznik do protokołu /. 

 

     5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

poprzedniej sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił informację o sposobie załatwiania 

zgłoszonych wniosków na XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik /. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 listopada 2015 

roku do 18 grudnia 2015 roku wraz z informacją o wykazie postępowań z zakresu zamówień 

publicznych od dnia 25.11.2015 r. do 18 .12..2015 r. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /. 

 

        6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej. 

 

 Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował, że w okresie 

od 27 listopada do 17 grudnia 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 8 zarządzeń. 

/ Informacja – załącznik /. 

 



       -  3  - 

 

     7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących 

zarządów osiedli. 

 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

 Wnioski i zapytania radnych. 

 

1. Radny Andrzej Biel z Rymanowa skierował zapytanie o liczbę dzieci leczących się w 

Uzdrowisku Rymanów. 

 

2. Radny Grzegorz Wołczański z Rymanowa skierował zapytanie o losy fotoradaru w 

Rymanowie po 31 grudnia 2015 roku, 

 - zgłosił wniosek o  podjęcie działań w stosunku do właściciela nieruchomości na ul. 

 Mitkowskiego w Rymanowie – Pana Tabisza, który gromadzi na działce gruz budowlany i 

 asfaltowy – jest to uciążliwe dla sąsiadów którzy się skarżą na panujący tam bałagan. 

 

3. Radny Anndrzej Pitrus z Królika Polskiego złożył wniosek w sprawie posadowienia znaku 

zakazu wjazdu z DW 887 – na teren szkoły w Króliku Polskim – z oczywistymi wyjątkami . 

Coraz częściej zdarza się , że na teren szkoły w godzinach wieczornych wjeżdżają obcy 

ludzie samochodami. Trudno takie przypadki zgłaszać na Policję, że ktoś przebywa na 

terenie szkolnym jeżeli nie ma zakazu wjazdu. 

 

4. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki pytał, czy jest wydana decyzja na wycinkę drzew na 

ulicy Kasztanowej w Klimkówce wzdłuż drogi krajowej Nr 28. 

 

5. Radny Józef Kijowski z Milczy zgłosił wnioski w sprawach : 

 - wprowadzenia ograniczenia tonażu na drodze powiatowej Milcza – Besko, 

          -na krzyżówce drogi powiatowej w Zmysłówce oraz przed torami kolejowymi namalować       

 linie do zatrzymywania się, 

 

 Wnioski sołtysów : 

 

1. Jan Zalisz – sołtys z Wisłoczka zgłosił, że  droga powiatowa w Wisłoczku nie jest do końca jej 

przebiegu utrzymywana przez Zarządcę  w zakresie likwidowania śliskości i odśnieżania na 

odcinku 300 mb. 

 

2. Józef Ziajka – sołtys z Posady Górnej zgłosił , że na pola na Posadzie Górnej wywożona jest 

zużyta borowina z Uzdrowiska Rymanów. 

 

3. Janusz Delimat – sołtys z Ladzina zgłosił wniosek o wycięcie lub przycięcie drzew wzdłuż ulicy 

Zadwór w Ladzinie. Starodrzew stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi i mieszkańców tej 

ulicy. 

 

4. Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki zgłosiła wniosek o wycięcie lub przycięcie drzewa 

rosnącego  na terenie Kółka Rolniczego w Bziance. 

 

 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

  1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020. 
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Z treścią projektu uchwały i o sposobie opracowania wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2016 – 2020 zapoznała Pani Skarbnik Gminy. 

Powiedziała m.in., że w projekcie tej uchwały ujęte zostały główne źródła dochodów, z 

uwzględnieniem tendencji  kształtowania się ich wielkości, w latach poprzednich oraz w oparciu o 

Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Kwoty subwencji oraz dotacji celowych ujete w projekcie 

uchwały budżetowej na 2016 rok opracowano na podstawie wstępnych danych Ministra Finansów. 

W przypadku dochodów własnych, zwłaszcza wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 

oraz podatków i opłat lokalnych przyjęto 2 % wzrost w latach 2017 – 2018, a w pozostałym okresie 

pozostawiono na tym samym poziomie. 

 

 Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o 

wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów przedstawiła Pani Bernarda Łożańska – 

skarbnik Gminy. 

Opinia – załącznik do protokołu. 

 

 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej przedstawił Kazimierz Kielar 

– przewodniczący Komisji. 

W opinii tej czytamy, że po dokonanej analizie projektu uchwały Komisja stwierdza, że jest on 

zgodny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów Gminy Rymanów 

z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na 2016 rok i wnioskuje o przyjęcie uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2016 – 2020. 

 

 Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów na lata 2016 – 2020 nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XV/ 156 /15.. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ uchwala budżetowa Gminy Rymanów na 2016 rok. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów wprowadzając do dyskusji nad projektem uchwały budżetowej 

gminy Rymanów na 2016 rok powiedział, że dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 

48.803.278,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 44.875.557,34 zł. Planowana nadwyżka dochodów 

nad wydatkami na rok 2016 wynosi 3.927.720,66 zł.  

W 2016 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach 

poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.950.000 zł. Na dzień 31.12.2015 roku nie planuje się 

zobowiązań wymagalnych. 

W trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i 

planowanych do złożenia wniosków. 

Poinformował, że przedłożony w dniu 10 listopada 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2016 rok został pozytywnie 

zaopiniowany . 

Opinia – załącznik do protokołu. 

 

 Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej przedstawił Kazimierz Kielar 

– przewodniczący Komisji. 

W opinii tej czytamy, że wszystkie Komisje Rady Miejskiej pozytywnie go zaopiniowały. Wydatki  

bieżące stanowić będą 93 % planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowić będą 
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 7% wydatków ogółem.   

Burmistrz Gminy w przedłożonym projekcie budżetu informuje, że na planowane wydatki będą 

pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków oraz , że  

po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie kosztorysów 

wydatków oraz dofinansowanie mogą ulec zmniejszeniu. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, że przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt 

budżetu Gminy Rymanów na 2016 rok pozwala na zapewnienie kontynuacji zadań własnych gminy 

w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty miasta i gminy, które zostały określone w 

ustawie o samorządzie gminnym i wnioskuje do Rady o uchwalenie budżetu Gminy Rymanów na 

2016 rok . 

Opinia Komisji – załącznik do protokołu. 

 

W trakcie dyskusji nad projektem  uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2016 rok radny 

Andrzej Biel zadał pytania : 

 w dziale ,, Różne rozliczenia '' zaplanowane są rezerwy różne i celowe , na co dokładnie są 

one przewidziane, 

 na co, przeznaczona będzie dotacja uzdrowiskowa . 

 

Burmistrz Gminy udzielając odpowiedzi wyjaśnił, że w dziale różne rozliczenia ujęte są nagrody 

dla pracowników oświaty, 5 % podwyżki diet radnych i sołtysów oraz płac pracowniczych. 

Natomiast  dotacja uzdrowiskowa przeznaczana jest na ukwiecenie , sprzątanie , oświetlenie i inne 

czynności niezbędne do poprawy wyglądu i funkcjonowania uzdrowiska . 

 

Radny Grzegorz Wołczański skierował zapytania w sprawach : 

 wysokości wpływów do gminy z tytułu podatku od farm wiatrowych oraz tzw.,, 

janosikowego'', 

 dofinansowania z rezerwy budżetowej  środków w wysokości 10.000 zł do działalności 

Uczniowskich Klubów Sportowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu na 

zawody sportowe poza teren gminy na rozgrywki wyższego szczebla, 

 na jakim etapie jest niezakończona sprawa odzyskania zapłaconej podwójnej kwoty za 

budowę boiska ORLIK w Rymanowie . 

 

Wysokość roczna dochodu z tytułu lokalizacji farm wiatrowych to kwota ok. 900.000 zł. Trudne 

jest  do  oszacowania , czy gmina płaci , czy otrzymuje tzw. podatek ,, janosikowy''.. Niektóre 

dotacje i subwencje są niższe, inne wyższe – to wyjaśnienia Skarbnika Gminy. 

W trakcie roku jest możliwość dofinansowania działalności Uczniowkich Klubów Sportowych jeśli 

złożony zostanie  wniosek o wsparcie ich dzialalności – to odpowiedż Burmistrza Gminy. 

Na pytanie odnośnie zapłaconych środków dla firmy ,, Łączbud '' za budowę ORLIKA odpowiedzi 

udzieliła Pani Radca Prawny. Firma ,, Łaczbud '' jest w stanie upadłości. Gmina Rymanów została 

dopisana do listy roszczeń wierzycieli.Czas pokaże jaki będzie efekt rozliczeń wszystkich 

wierzycieli. W dalszym ciągu będziemy podejmować kolejne kroki prawne by odzyskać wpłacone 

na ich konto środki. 

 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poddała pod głosowanie projekt uchwały 

budżetowej na 2016 rok. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwalę Nr XV / 157 /15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej. 

 

 3/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2016 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XV/ 158 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Uzasadnienie : dokonano zmian w planach dochodów budżetowych – zwiększenie dochodów 

38.636 zł. Dokonano zmian w planach wydatków budżetowych – łącznie zwiększenie 188.636 zł. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XV / 159 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XV / 160 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2015. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : z uwagi na termin płatności faktur za odbiór i transport odpadów komunalnych w 

Gminie Rymanów w roku 2015 za miesiące listopad i grudzień róznica czyli 75.653,83 zł stanowi 
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 wydatek niewygasający wraz z upływem roku budżetowego 2015. 

. 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwałę Nr XV/ 161 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

 7/ wyrażenia 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 tego lokalu zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy jego najmu na czas 

określony do dnia 31.05. 2021 roku. Prowadzi w nim działalność gospodarczą pod nazwą Sklep 

Rolno Przemysłowy. 

W zapytaniu pytano o wysokość czynszu i czy nie ma zaległości w jego opłacie . 

Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi , że najemca należny czynsz opłaca na bieżąco. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, ze w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjeto Uchwalę Nr XV / 162 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działki 

gminnej położonej w Sieniawie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy obejmującej działkę nr 533/2 o powierzchni 0,62 ha położonej w Sieniawie, Działka ta 

przeznaczona jest na cele rolnicze. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XV / 163 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunkóww 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów są obszary w Rymanowie i Rymanowie 

Zdroju objęte zmianą obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego . 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XV / 164 /15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany MPZP ,, RYMANÓW'' są trzy obszary : 

1/ w obrębie działek nr 2460/19, 2460/18, 2460/15 z wniosku Firmy BOG-MAR Sp. z o.o. w 

zakresie zmniejszenia odległosci linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi krajowej z 20 m na 10 m. 

2/ w obrębie działki nr 2458 z wniosku Firmy WULKANEX w zakresie zmniejszenia odległości 

linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi krajowej z 20 m na 10 m. 

3/ w obrębie działki nr 1631 z wniosku p. Marcina Bolanowskiego w zakresie zmniejszenia linii 

zabudowy od górnej krawędzi skarpy brzegowej rzeki Tabor z 15 m na 10 m. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XV / 165 / 15. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 

 

 11/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmainy obowiązującego MPZP,, RYMANÓW ZDRÓJ '' są dwa 

obszary : 

1/ działek 439/1 i 439/2 będących własnością Uzdrowiska Rymanów Zdrój w zakresie 

umożliwiającym rozbudowę budynku Sanatorium Anna, 

2/ działki nr 425/5 będącej własnością Gminy Rymanów w zakresie umożliwiającym zabudowę 

uzdrowiskową. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XV /166 / 15. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczących zarządów osiedli. 

 

Odpowiedzi udzielił Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich i Burmistrrz Gminy. 
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 >  na leczeniu w Uzdrowisku przebywa obecnie około 80 dzieci, 

> fotoradar po 31 grudnia 2015 roku zaprzestanie dzialalności, czekać będziemy jaki będzie mam 

nadzieję efekt podjętych przez nas działań, podejmiemy w stosunku do Pana dalsze w uzgodnieniu 

z prawnikami niezwłoczne i skuteczne działania  celem usunięcia gruzu, 

> znak zakaz wjazdu z DW 887 na teren szkoły w Króliku Polskim zostanie postawiony, 

> jest wydana zgoda na całkowite wycięcie drzew wzdłuż drogi krajowej Nr 28 na ul. Kasztanowej  

w Klimkówce. Referat ROŚ ponadto udzieli pisemnej odpowiedzi na postawione zapytanie. 

> wnioski radnego z Milczy zostaną przekazane niezwłocznie do Starosty Krośnieńskiego i 

Sanockiego, 

> Referat RIN nawiąże kontakt z Zarządcą drogi powiatowej w Wisłoczku i przekaże mu wniosek 

sołtysa o posypywanie i odśnieżanie wskazanego odcinka  drogi, 

> Referat ROŚ i Straż Miejska sprawdzi zasadność wniosku sołtysa z Posady Górnej i podejmą 

stosowne działania odnośnie wywozu zużytej borowiny na pola w Posadzie Górnej, 

> Referat ROŚ dokona dokładnego sprawdzenia czy drzewa na terenie parku są w pasie drogowym 

i po sprawdzeniu w porozumieniu z radcą prawnym ustali tok postępowania w tej sprawie 

zgłaszanej od wielu lat. 

> Referat ROŚ w kontakcie z Panią sołtys z Bzianki podejmie stosowne działania w zakresie  

wycięcia drzewa rosnącego na terenie Kółka Rolniczego w Bziance. 

 

      10. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadząca obrady XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie  Krystyna Przybyła – Ostap 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie poinformowała, że porządek obrad XV sesji został 

zrealizowany w całości. 

 

Podziękowała za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 11 40  zamknęła obrady 

XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2016 złożyła 

wszystkim uczestnikom sesji najserdeczniejsze życzenia. 

Pan Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy złożył również życzenia świąteczne i noworoczne dla 

wszystkich uczestników sesji, ich rodzin i mieszkańców Gminy Rymanów. 

 

 

 

Protokołował :      Przewodnicząca 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


