
     P r o t o k ó ł  Nr XVIII / 11 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

   30 grudnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka 

   Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję XVIII otworzył o godzinie 9 1o i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik . 

 

 W sesji uczestniczyli: 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Henryk Ostap  - członek Podkarpackiej Izby Rolniczej. 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy 

Adam Dutka   - Komendant Komisariatu Policji. 

Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

Kierownicy  gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesje otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych . 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad.2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który 

wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011. 

 

 Innych propozycji zmian porządku obrad nie wniesiono . 

 

W wyniku głosowania wniosek o uchwalenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011 został przyjęty przy 15 głosach 

za. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej: 

 

3. Przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
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5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Rymanowie za 2011 

rok : Rewizyjnej, Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, Budżetu, 

Gospodarki i Mienia, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów, 

 3/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2012 -2018 

 4/ uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012 rok, 

 5/ zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 6/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 7/ uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

     pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

     publicznego na 2012 rok '', 

 8/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2012 rok, 

 9/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na  

     na 2012 rok, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany 

       nieruchomości , położonych w Bałuciance, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

       Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Rymanowie, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

       nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu  

       nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce, 

 14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

       Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 15/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad.3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XVI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
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Ad.4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5. Informację z wykonania uchwał podjętych na XVI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie, wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 27 października 2011 

roku do 30 grudnia 2011 roku  złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy 

sesjami za okres od 29 października do 30 grudnia 2011 roku oraz informację z postępowań 

z zakresu zamówień publicznych za okres od 28.10.  do 30.12. 2011 roku. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nad złożonymi informacjami nie było. 

 

Ad.6. Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Henryk Smolik – zgłosił interpelację o podjęcie działań zakazujących 

zasypywania koryta potoku Tabor na odcinku od Królika Polskiego do Rymanowa. 

Taka sytuacja trwa od dłuższego okresu czasu zwłaszcza w Posadzie Górnej gdzie w 

kilku miejscach mieszkańcy samowolnie zasypują naturalnie utworzone tereny 

zalewowe, co w sytuacjach dużego przyboru wód może mieć katastrofalne skutki w 

zniszczeniach kładek, mostów oraz zabudowań indywidualnych  w pobliżu koryta 

tego potoku. 

- zgłosił interpelację o wykonanie zabezpieczenia barierą energochłonną betonowego 

przepustu naprzeciw posesji p. Penara na ul. Grunwaldzkiej w Rymanowie. 

 

Ad.7. Rada Miejska  przyjęła do wiadomości przedstawione przez Przewodniczących 

stałych Komisji Rady sprawozdania z działalności w 2011 . Sprawozdania z działalności : 

Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Mienia, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego 

stanowią załączniki do protokołu. 

 

Ad.8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

1/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka. 

 

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

 

Uzasadnienie :  w roku szkolnym 2011/2012 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy 

Rymanów uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Sanoku, dlatego konieczne jest 

zarezerwowanie w budżecie Gminy Rymanów na 2012 rok środków na pokrycie kosztów 

opieki przedszkolnej dla tego dziecka. 

 

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

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 184 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów. 

 

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

 

Uzasadnienie :  od dnia 1.09.2011 roku dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Rymanów 

uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Brzozowie, dlatego Urząd Miejski w 

Brzozowie zwrócił się z prośbą o zarezerwowanie w budżecie Gminy Rymanów na 2012 

rok środków na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla tego dziecka w 2012 roku. 

 

 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 XVIII / 185 / 11.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów na lata 2012 – 2018. 

 

 Z treścią projektu uchwały i objaśnieniem do wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2012 – 2018 zapoznał Burmistrz Gminy. 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej opracowany został na podstawie źródeł dochodów 

z lat poprzednich oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Kwoty subwencji 

oraz dotacji celowych zostały opracowane na podstawie wstępnych danych Ministra 

Finansów. 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej zawiera również informacje dotyczące wielkości 

planowanych do realizacji wydatków. Niektóre rodzaje wydatków w tym projekcie z uwagi 

na brak środków, pozostawiono na stałym poziomie. 

 

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 

projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów na lata 2012 – 2018 

przedstawił  Stanisław Adam – Przewodniczący Komisji. 

Po dokonanej analizie projektu uchwały Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, 

że jest on zgodny w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów 

oraz kwoty długu Gminy Rymanów z opracowanym projektem uchwały budżetowej Gminy 

Rymanów na 2012 rok i wnioskuje o przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Rymanów na lata 2012 – 2018. 

 

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 XVIII /186 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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4/ uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012 rok. 

 

 Z treścią uchwały budżetowej i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

 Uzasadnienie : projekt uchwały budżetowej określa planowane dochody Gminy 

Rymanów w wysokości 41.925.012 złotych według źródeł i działów klasyfikacji w podziale 

na dochody bieżące i dochody majątkowe. Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP dochodami 

jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne, subwencje ogólne i dotacje 

celowe z budżetu państwa. 

Dochody własne stanowią 30 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do 

osiągnięcia w 2012 roku. 

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 51%. 

Dochody z dotacji celowych z budżetu państwa stanowią 19 % planowanych dochodów 

budżetowych. 

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok zaplanowano w wysokości 45.350.519 złotych. 

Wydatki bieżące stanowią 84 % planowanych wydatków ogółem , a  wydatki majątkowe 

stanowią  16 % wydatków ogółem . 

Deficyt budżetu gminy Rymanów na 2012 rok w kwocie 3.425.507 złotych zostanie pokryty 

z kredytów i pożyczek. 

W 2012 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w 

latach poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.855.540 zł. Na dzień 31.12.2011 roku nie 

planuje się zobowiązań wymagalnych. Nie występują również zobowiązania z tytułu 

poręczeń i gwarancji jak również nie posiada jak też nie planuje zawierania umów 

nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, 

dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 

pożyczki lub kredytu. 

Planowane przychody w kwocie 7.281.047 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 

zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 3.425.507 złotych. 

Gmina nie planuje dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań w drodze porozumień z 

administracją rządową. 

Na planowane wydatki na rok 2012 w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane 

dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków. 

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie 

kosztorysów wydatków oraz dofinansowania mogą ulec zmniejszeniu co również wpłynie 

na obniżenie planowanego deficytu oraz wysokości planowanych kredytów i pożyczek. 

 

Opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 

projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012 rok przedstawił Stanisław Adam – 

Przewodniczący Komisji . 

Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie na odbytych posiedzeniach dokonały szczegółowej 

analizy projektu budżetu na 2012 rok i wypracowały swoje stanowiska opinie. Wszystkie 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2012 rok i stwierdziły, że 

przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt  budżetu spełnia wymogi określone w 

uchwale Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwały budżetowej. 
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Komisja Budżetu , Gospodarki i Mienia stwierdziła, że projekt budżetu na 2012 rok w 

trudnym okresie kryzysu gospodarczego w miarę możliwości finansowych zaspokaja 

najważniejsze potrzeby osób zamieszkujących na obszarze Gminy Rymanów i wnioskuje do 

Wysokiej Rady o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012 rok. 

 

W dyskusji radny Henryk Smolik zwrócił uwagę na wysokość planowanych w budżecie na 

2012 rok wydatków bieżących, które są zbyt wysokie i stanowią 84 % w stosunku do 

planowanych wydatków majątkowych, które planowane są  w wysokości 16 %. Zachodzi 

potrzeba podejmowania działań oszczędnościowych, aby w trakcie roku budżetowego 

można było wprowadzić do realizacji nowe zadania , na które  zostały opracowane 

dokumentacje. Wskazał na pilną  potrzebę budowy kolektora sieci kanalizacyjnej przy ul. 

Ogrodowej i PCK w Rymanowie Zdroju oraz ułożenia dywanika asfaltowego na Osiedlu  

przy ul. Zdrojowej w Rymanowie Zdroju. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 187 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik 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 XVIII / 188 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik 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 XVIII / 188 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ uchwalenia Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2012 roku. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy  
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Uzasadnienie : program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Rymanów poprzez 

możliwe pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie 

skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy 

wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe 

zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację. 

 

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 XVIII / 189 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej załącznikiem zapoznał Przewodniczący Rady 

Miejskiej . 

 

 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 XVIII / 190 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2012 

rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej załącznikami zapoznał Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XVIII / 191 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

, położonych w Bałuciance. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 
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Uzasadnienie : właściciel działki nr 107/2 położonej w Bałuciance wystąpił z wnioskiem do 

Gminy Rymanów o zamianę jej  za działkę gminną nr 111/2 , która poprawi warunki 

zagospodarowania w jego gospodarstwie. 

 

 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 XVIII / 193 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek o numerach 908/2, 909/2, 910/4 i 913/6 położonych w 

Rymanowie wystąpili z wnioskiem do Gminy o bezpłatne ich przekazanie . Działki te w 

terenie stanowią drogę dojazdową do ich posesji przy ulicy Kolejowej w Rymanowie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 194 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu  

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działki nr 2442 położonej w Rymanowie 

wystąpił z wnioskiem o jej zakup. Zarząd osiedla wyraził pozytywną opinię. Działka 

zostanie wykazana do sprzedaży 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 XVIII / 195 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 



 9  - 

 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 4307 położonej w Klimkówce wystąpił z wnioskiem o 

zakup działki nr 4309 w celu utworzenia jednej większej nieruchomości. Działaka zostanie 

sprzedana w drodze przetargu. Zebranie wiejskie wyraziło pozytywną opinię. 

 

 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 XVIII / 196 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

14/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 425/2 , położonej w Rymanowie Zdroju złożył wniosek 

o zmianę w/w Planu w zakresie umożliwiającym zagospodarowanie i zabudowę działki 

związaną z funkcją uzdrowiska. Wnioskodawca pokryje koszty finansowe związane ze 

zmianą planu. 

 

 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 XVIII / 197 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2011. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik 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 XVIII / 198 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> wystąpię z pismem do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o 

dokonanie przeglądu koryta rzeki Tabor, 

> zostanie ponowiona interpelacja do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o 

dokonanie zabezpieczenia barierą energochłonną betonowego przepustu o który 

interpelował radny Henryk Smolik. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tomków Mieczysław – skierował zapytanie do Burmistrza Gminy i Dyrektora 

ZGK dotyczące sposobu odbioru śmieci za miesiąc grudzień 2011 roku, a konkretnie 

jak ZGK rozwiąże ten problem w stosunku do tych miejscowości, które miały 

oznaczony termin odbioru odpadów na pierwsze dni miesiąca stycznia 2012 roku, 

kiedy to weszły w życie nowe zasady odbioru i segregacji śmieci. 

 

 zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na treść otrzymywanej odpowiedzi przez 

Starostę Krośnieńskiego na zgłaszane wnioski, interpelacje radnych proponując 

aby w jej treści zostały wskazane terminy ich realizacji, 

 

 wnioskuje o podjęcie działań w Urzędzie Marszałkowskim o uwzględnienie w ich 

planach budowę chodnika przy ulicy Długiej w Sieniawie jak i odcinka tej drogi. 

 

2. Radny Kielar Kazimierz – wskazał na podjęcie działań u zarządcy drogi krajowej o 

dokonanie wycinki rosnącej sosny przy wyjeździe z drogi powiatowej w Klimkówce. 

Zdaniem wnioskodawcy korzenie drzewa są uszkodzone i pień jak i korona są mocno 

nachylone w kierunku drogi krajowej. 

 

3. Radny Bruk Bronisław – wnioskuje o dokonanie uregulowania odcinka rzeczki przy 

górnym przystanku PKS w Głębokiem, 

 

 o dokonanie przecinki drzew, wiszących nad jezdnią gałęzi drzew i krzewów 

rosnących za mostem w Pastwiskach i dokonanie oczyszczenia rowu, 

 

 o pilną potrzebę dokonania przecinki gałęzi drzew wiszących na przebiegającej 

linii telefonicznej w kierunku Puław i Wisłoczka. Jest to już moja któraś z kolei 

prośba pozostająca bez odzewu. Ja jak i mieszkańcy nie wiemy już do kogo 

mamy interweniować w tej sprawie. 

 

4. Radny Adam Stanisław – zwrócił się z prośbą o  monitowanie u Starosty Sanockiego 

potrzeby dokończenia wyremontowania pozostawionego odcinka około 1600 mb. 

drogi powiatowej na odcinku Milcza – Besko, 
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 ponowił wniosek o dokonanie oczyszczenia – odmulenia rowów przy drodze 

powiatowej w Milczy, 

 

5. Radny Rajnik Tomasz – poruszył problem wałęsających się psów wzdłuż ul. 

Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej, które często atakują spacerujących nią 

przechodniów i kuracjuszy, 

 

 zwrócił się z prośbą o patrole służb mundurowych na obiekcie budowanej szatni 

sportowej w Posadzie Górnej w którym gromadzą się osoby nadużywające 

alkoholu pozostawiając po sobie rozbite butelki po jego spożyciu, 

 

           -  podjęcia działań o dokonanie obcinki zwisających gałęzi drzew wierzby na most 

       na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej, które ograniczają widoczność i 

      zagrażają linii telefonicznej. 

 

6. Radny Różowicz Marian – skierował zapytanie w sprawie dokończenia prac na 

przebudowywanym odcinku drogi powiatowej k. posesji p. Chudzińskiego w którym 

powypadały niebezpieczne dziury a także o budowę chodnika przy drodze 

powiatowej w Klimkówce. 

 

7.  Pan Zalisz Jan – sołtys z Wisłoczka wskazał na potrzebę wykonania zabezpieczenia 

podmytego podczas sierpniowej powodzi odcinka drogi powiatowej Rudawka – 

Wisłoczek oraz o wykonanie przecinki drzew wzdłuż przebiegającego światłowodu 

do Wisłoczka, 

 

 zwrócił się z prośbą aby styczniowy odbiór śmieci od mieszkańców Wisłoczka 

dokonać na starych zasadach. 

 

8. Pan Dudzik Jan – wnioskuje o zabezpieczenie odchylonego przepustu drogowego 

koło posesji p. Gazdy w Bałuciance. 

 

Ad.11. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Mieczysławowi Tomków odpowiedział, że oznakowane worki na segregację 

śmieci wraz z dołączona broszurą o segregacji odpadów i terminy ich odbioru mieszkańcy 

otrzymali wcześniej aby mogli już od dnia obowiązywania nowych zasad odbioru śmieci 

dokonać ich segregacji. Tylko worki oznakowane będą odbierane od miesiąca stycznia 2012 

roku. 

Dokonamy analizy otrzymanych odpowiedzi od Starosty Krośnieńskiego na interpelacje, 

wnioski radnych w 2011 roku. Poczynię starania o odbycie spotkania w tym temacie ze 

Starostą Krośnieńskim. 

Cały czas prowadzimy i podejmujemy działania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa 

na drogach wojewódzkich w Gminie Rymanów poprzez ich modernizację, układanie 

nowych nawierzchni, budowę chodników z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. 
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> Radnemu Kazimierzowi Kielar odpowiedział, że wystąpi o dokonanie oględzin 

wskazanego drzewa sosny i ponowi wniosek do Starosty Krośnieńskiego o wykonanie 

wycinki drzew i krzewów rosnących na obrzeżach rzeki Kościółkowej w Klimkówce. 

 

>Radnemu Bronisławowi Bruk odpowiedział, że : 

 wystąpi do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych o 

uregulowanie wskazanego odcinka rzeczki w Głębokiem, 

 przeprowadzę rozmowy w temacie przecinki drzew i dokonania oczyszczenia 

rowu w Pastwiskach, 

 ponowię wystąpienie do Telekomunikacji Polskiej o obcinkę gałęzi drzew 

zwisających nad linią światłowodową biegnącą do Puław i Wisłoczka. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział, że wystąpi do Starosty Sanockiego z prośbą 

o wykonanie remontu wskazanego odcinka drogi oraz do Starosty Krośnieńskiego o 

oczyszczenie i odmulenie rowów o które radny już kilkakrotnie wnioskował. 

 

 

> Radnemu Tomaszowi Rajnik odpowiedział, że : 

 odpowiedzialne służby robią wszystko aby ograniczyć ilość wałęsających się 

psów i myślę, że efekty ich pracy są widoczne. Niemniej nadal będą 

podejmowane działania aby zjawisko to ograniczyć, 

 komendant Komisariatu Policji obecny na sesji zajmie się wskazanym problemem 

gromadzenia się osób nadużywających alkoholu w budowanej szatni sportowej w 

Posadzie Górnej, 

 pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się z radnym w temacie usunięcia 

wskazanych uciążliwości , które powoduje rosnąca wierzba w pobliżu mostu na 

ulicy Nadbrzeżnej w Rymanowie Zdroju. 

 

> Radnemu Marianowi Różowicz odpowiedział, że jego wniosek zostanie skierowany do 

Starosty Krośnieńskiego. 

 

> Sołtysowi z Wisłoczka  Panu Janowi Zalisz odpowiedział, że w sprawie zabezpieczenia  

podmytego podczas sierpniowej powodzi odcinka drogi powiatowej Rudawka – Wisłoczek 

przeprowadzi rozmowę ze Starosta Krośnieńskim . W sprawie odbioru śmieci i linii 

światłowodowej udzieliłem wcześniej odpowiedzi. 

 

> Pracownik Urzędu Gminy  wniosek sołtysa Bałucianki Pana Jana Dudzik sprawdzi na 

miejscu i wówczas podjęte zostaną działania naprawcze. 

 

 

Ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XVIII sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad  XVIII sesji Rady Miejskiej został w pełni zrealizowany. 
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 Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 5o 

zamknął obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie . 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2012 złożył życzenia wszystkim 

uczestnikom sesji i dla ich rodzin. 

 

 

 

Protokołował :        Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /                          Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

  


