
 

         Protokół  Nr XXI/12 

 

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, odbytej w dniu 27 marca 2012 roku 

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

 

 

 Sesję XXI otworzył o godzinie 9
20

 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 Uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Stanisława Krukara – członka 

Podkarpackiej Izby Rolniczej z Gminy Rymanów i Rady Sołeckiej wsi Klimkówka. 

 

 W sesji uczestniczyli: 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan  Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

Adam Dutka   - Komendant Komisariatu Policji 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. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał zebranych  

i na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania  uchwał. 

Radny nieobecny Wacław Pelczarski. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

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

o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

 udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości 

położonych w Posadzie Górnej i Łazach na nieruchomości położone w Rymanowie, 

 udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

działek położonych w Rymanowie. 

Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania zmieniony porządek obrad  został przyjęty przy 14 głosach za. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej: 

 

3. Przyjęcie protokołu XIX i XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

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

i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIX i XX sesji Rady wraz z informacją  

z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Inwestycje gminne – aktualny stan ich realizacji i zamierzenia w tym zakresie. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach: 



1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, 

2/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 

publicznego, 

3/ zmiany w  wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

4/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

5/ przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Punktu 

Przedszkolnego przy  Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju, 

6/ przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Szkoły 

Filialnej w Rymanowie Zdroju, 

7/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Posada Górna, 

8/ przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

,,Klimkówka 1/2012”, 

9/ przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku”, 

10/ partycypacji Gminy Rymanów w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy 

Wsi na lata 2011 – 2016, 

11/ wskazania sołectwa do składu Grupy pilotażowej w ramach Podkarpackiego Programu 

Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016, 

12/ wniosku o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Rymanów nieruchomości 

położonych w Bziance i Klimkówce, 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki 

Nr 1316, położonej w Milczy, 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce, 

15/ udzielenia burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu  

na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów w miejscowościach: Rymanów, 

Ladzin, Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski pod magistralę wodociągową, 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju, 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek 

wydzielonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne stanowiące własność Gminy 

Rymanów, położone w Rymanowie, 

18/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

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

w Rymanowie. 

 

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

w Rymanowie odbytej w dniu 17 lutego 2012r. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej  

w Rymanowie odbytej w dniu 23 lutego 2012r. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 



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 XIX i XX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, 

wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 15 lutego 2012r do 23 marca 2012r złożył 

Sekretarz Gminy Marek Penar. 

 

Burmistrz Gminy Rymanów złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres 

od 17 lutego 2012r do 27 marca 2012r oraz informację z postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 17.02.2012r do 27 marca 2012r. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Bronisław Bruk – z Puław zgłosił pilną potrzebę wykonania remontu 3 przepustów 

drogowych na drodze powiatowej Puławy Górne – Puławy Dolne. Uszkodzeniu uległy filary 

zabezpieczające przepusty i 6 kręgów wpadło już do koryta rzeki. W przypadku dużych 

opadów deszczu kręgi te ograniczą przepływ wody, co może spowodować wylanie wody  

z koryta rzeki i zalanie pól. Interpeluję o podjęcie zdecydowanych działań u Starosty 

Krośnieńskiego o niezwłoczne wykonanie naprawy uszkodzonych przepustów. 

2. Radny Dariusz Królicki – z Rymanowa zgłosił interpelację o wykonanie oczyszczenia ulic  

z nagromadzonego piasku po zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie miasta  

i gminy. Ich stan  nie pasuje do uprzątniętych już dróg krajowych i gminnych oraz 

chodników. 

 

 

Ad. 7. Inwestycje gminne – aktualny stan ich realizacji i zamierzenia w tym zakresie. 

 

 Burmistrz Gminy przedkładając informację na wyżej wymieniony temat omówił realizację 

zadań  na kontynuowanych zadaniach inwestycyjnych i planowanych do realizacji  

Kontynuowane zadania to: 

 budowa ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie. 

 rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim o salę gimnastyczną  

z zapleczem, 

 przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – 

usługowo – handlowy w Rymanowie Zdroju, 

Planowane do rozpoczęcia to: 

 przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów w Posadzie 

Górnej i Rymanowie, 

 uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego w Gminie, 

 przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa kompleksu boisk 

sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w Klimkówce, 

 przygotowanie dokumentacji projektowej na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk 

żywiołowych - remont dróg gminnych w Puławach oraz remont kładek na Taborze  

w Rymanowie, 

 prace nad projektem budowlanym Budowa Budynku Urzędu Gminy w Rymanowie, 

 budowa parkingu i rozbudowa dróg gminnych. 

 

Informacja – załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było. 



 

Ad.8 . Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 Przed prezentacją projektów uchwał Przewodniczący Rady poinformował, że były one 

analizowane na posiedzeniach stałych Komisji Rady i uzyskały pozytywne opinie. 

 

1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 

Sanoka. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

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

uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Sanoku, dlatego Gmina Miasta Sanoka zwróciła się   

z prośbą o pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla tego dziecka. Zmiana uchwały związana jest 

ze wzrostem kosztów opieki przedszkolnej w 2012 roku. 

 

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 XXI / 228 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : pomoc finansowa w wysokości nie więcej jak 25.000 zł zostanie udzielona w formie 

dotacji celowej na realizację zadania publicznego p.n. ,, Rozbudowa drogi w zakresie budowy 

zatoki autobusowej w miejscowości Ladzin ''. 

 

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 XXI / 229 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 230 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 



4/ w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXI / 231 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji 

Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w dniu 17 lutego 2012 roku Rada Miejska w Rymanowie podjęła uchwałę w sprawie 

zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej  

w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Punktu 

Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

Gmina Rymanów uzyskała opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, która jest 

niezbędna do podjęcia przez Radę uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, ze w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 232 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej 

wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej polegającego  

na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : jak w wyżej wymienionym projekcie uchwały. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił., że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 233 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Posada Górna na lata 2012 – 2018. 

 

 Sołtys wsi Posada Górna Józef Ziajka w swym wystąpieniu powiedział między innymi,  

że Plan Odnowy obejmuje swoim zakresem miejscowość Posada Górna i został opracowany  

z inicjatywy mieszkańców wsi. Dokument ten poddany został ocenie społecznej a następnie 

uchwalony przez zebranie wiejskie mieszkańców. Jego nadrzędnym celem jest  poprawa jakości 



życia, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. 

Decydując się na opracowanie planu mieszkańcy mają nadzieję, że doprowadzi on do poprawy 

standardu i jakości życia oraz wskaże na lokalne problemy. Odnowiona miejscowość ma się stać 

miejscem, do którego będą chcieć wracać młodzi ludzie kształcący się w większych miastach  

i w którym będzie się po prostu dobrze żyło. Plan jest dowodem na to, iż mieszkańcy Posady 

Górnej świadomi są zasobów jakie posiadają i gotowi są je w pełni wykorzystać. 

Wnioskuję do Wysokiej Rady o zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Posada Górna nas lata 

2012 – 2018. 

 

Dyskusji i zapytań  nie było. 

 

Zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Posada Górna na lata 2012 – 2018, który w głosowaniu został przyjęty przy 14 

głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXI / 234 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,,Klimkówka 1/2012”. 

 

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

 

Uzasadnienie: miejscowość Klimkówka nie posiada opracowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie – 

Oddział w Sanoku wystąpiło do Burmistrza Gminy o opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w południowej części 

miejscowości Klimkówka. Sporządzenie planu umożliwi: 

 działania inwestycyjne Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 

 wydzielenie części działki leśnej nr ewid. 4343 należącej do Lasów Państwowych  

i przeznaczenia jej na cele zgodne z faktycznym użytkowaniem, 

 wydzielenie drogi publicznej /obecnie nie wyodrębnionej geodezyjnie/ łączącej Klimkówkę 

z Iwoniczem Zdrojem. 

Koszty opracowania planu ponosi wnioskodawca. 

 

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 XXI / 235 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku”. 

 

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

 

Uzasadnienie : w związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

został zmieniony art.11a, który zobowiązuje Radę do określenia w drodze uchwały, corocznie  

do dnia 31 marca , programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

Projekt programu uzyskał pozytywne opinie powiatowego lekarza weterynarii w Krośnie i Koła 

Łowieckiego ,, Zacisze” w Krośnie. 



 

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 XXI / 236 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ w sprawie partycypacji Gminy Rymanów w kosztach realizacji Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. 

 

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

 

Uzasadnienie:  Gmina Rymanów złożyła wstępną deklarację przystąpienia do Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016, którego celem jest: 

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskich; 

2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa 

kulturowego; 

3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej. 

Organizatorzy Programu /Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ przewidują objęcie 

cyklem szkoleniowo-aktywizującym grupy sołectw z terenu województwa podkarpackiego /grupa 

pilotażowa/. Po zakończeniu realizacji cyklu szkoleniowo-aktywizującego dla tej grupy,  

do Programu będzie mogła zostać włączona i przeszkolona kolejna, większa grupa sołectw,  

a po niej kolejne, aż do objęcia Programem Odnowy wszystkich zainteresowanych sołectw  

w województwie podkarpackim, w tym z gminy Rymanów. 

We wstępnej deklaracji zgłoszono wszystkie sołectwa z terenu Gminy, jednakże w związku  

z dużym zainteresowaniem Programem istnieje konieczność wskazania jednego sołectwa z terenu 

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 XXI / 237 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ w sprawie wskazania sołectwa do składu Grupy pilotażowej w ramach Podkarpackiego 

Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy . 

 

Do składu Grupy pilotażowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi radni wskazali 

sołectwo Klimkówka. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 238 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 



12/ w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Rymanów 

nieruchomości położonych w Bziance i Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie:  na wniosek Gminy Rymanów podjęta została sądowa regulacja stanu prawnego 

działki Nr 1328 położonej  w Bziance  i działek Nr 4105 i 4108 położonych w Klimkówce. Sąd 

Rejonowy wydał postanowienie o nabyciu ich przez Skarb Państwa. Następnym etapem regulacji 

będzie wystąpienie do Wojewody o przekazanie ich na rzecz Gminy Rymanów po podjęciu uchwały 

przez Radę. 

 

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 XXI / 239 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

13/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów działki Nr 1316, położonej w Milczy. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie: z związku z planowaną budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych 

w Milczy niezbędne jest wykupienie tej działki, która  bezpośrednio przylega do działki szkoły  

z przeznaczeniem na lokalizację na niej planowanej inwestycji. 

 

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 XXI / 240 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

14/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na działkach Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie: Firma P4 nie mająca jeszcze pozwolenia na budowę wieży telefonicznej na terenie 

wsi Klimkówka z uwagi na toczącą się rozprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

w Rzeszowie złożyła wniosek o wyrażenie zgody na  wykonanie na niej przyłącza 

elektroenergetycznego przez działki gminne położone w Klimkówce o numerach ewidencyjnych:  

976/1, 2310/1, 2320, 2321/1, 2331/1, 2332/1. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

1. Radny Kazimierz Kielar – z uwagi na toczącą się rozprawę w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym, która toczy się w związku ze skargą Rady Sołeckiej wsi Klimkówka, 

której przewodniczę jako sołtys wnioskuję do Wysokiej Rady o odrzucenie tego projektu 

uchwały do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy. 

2. Radny Michał Chentosz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o dokonaniu 



wcześniejszej wizji w terenie na którym ma być prowadzona w/w inwestycja poparł 

wniosek radnego - sołtysa wsi Klimkówka o odrzucenie projektu uchwały. 

 

Więcej głosów w dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały nie zagłosował żaden radny, przeciwnym podjęcia uchwały było 

14 radnych. 

 

Przedstawiony przez Burmistrza Gminy projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działkach Gminy Rymanów, 

położonych w Klimkówce w wyniku głosowania został odrzucony. 

 

Projekt uchwały w załączeniu do protokołu. 

 

 

15/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie  

służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów  

w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski pod 

magistralę wodociągowa. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie:  MPGK Krosno wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na przejście magistrali 

wodociągowej ,,ZUW Iskrzynia” przez działki wymienione w projekcie uchwały, dlatego niezbędne 

w tej sprawie jest ustanowienie służebności. Trasa przebiegu magistrali na załączniku mapowym 

została zaprezentowana przez pracowników MPGK przed rozpoczęciem obrad sesji. 

 

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 XXI / 241 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

16/ w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie 

Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie: właściciel działki nr 213 położonej w Rymanowie Zdroju wystąpił z wnioskiem  

o zakup działki nr 211 o pow.0,1677 ha celem utworzenia większej nieruchomości i poprawy jej 

zagospodarowania. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu, po dokonaniu wyceny zgodnie  

z przeznaczeniem zapisanym w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 wstrzymujący. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 242 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



 

17/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

działek wydzielonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne stanowiące 

własność Gminy Rymanów, położone w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie: w związku z występującym brakiem w zasobie gminnym działek przeznaczonych 

pod budowę mieszkaniową, dokonaliśmy podziału działek położonych przy ulicy Kalwaria  

w Rymanowie z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. 

 

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 XXI / 243 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Salę obrad opuścił radny Marian Różowicz. 

 

18/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

 Z treścią skargi zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej. Skargę na działalność Burmistrza 

Gminy Rymanów skierowała Pani Barbara Gajda. Skarga dotyczy naruszenia stosunków wodnych 

w związku z pracami budowlanymi na sąsiedniej działce w Posadzie Górnej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, który w głosowaniu jawnym został przyjęty 

przy 13 głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXI / 243 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> Radnemu Bronisławowi Brukowi odpowiedział, że wystąpi do Starosty Krośnieńskiego  

o spowodowanie wykonania naprawy uszkodzonych przepustów drogowych na drodze 

powiatowej Puławy Górne – Puławy Dolne. 

> Radnemu Dariuszowi Królickiemu odpowiedział, że prawdopodobnie dzisiaj zostanie 

podpisana umowa z wybraną firmą, która będzie wykonywać oczyszczanie dróg 

wojewódzkich. Wystąpię do Zarządu dróg wojewódzkich o wykonanie oczyszczenia  

z nagromadzonego piasku dróg i chodników na terenie miasta i gminy Rymanów. 

 

 Ponadto Burmistrz Gminy poinformował o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji  

i wniosków z poprzedniej sesji. Taką informację będę od dnia dzisiejszego przedkładał radnym  

na kolejnej sesji Rady.  

 



Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Stanisław Adam – zgłosił wniosek o ponowne wysłanie pisma do Starosty 

Krośnieńskiego w sprawie wykonania udrożnień rowów w Milczy przy ul. Leśnej i przy 

posesji od p. Zawady do posesji p. Jana Prajznera. 

2. Radna Krystyna Przybyła – Ostap zgłosiła wniosek o przeprowadzenie przeglądu 

pogwarancyjnego wybudowanej sieci kanalizacyjnej w Bziance. 

3. Radny Tomasz Rajnik zgłosił wnioski o: 

- odmulenie rowu naprzeciw Domu Ludowego w Posadzie Górnej, 

- uporządkowania terenu przy ulicy 3 Maja w Posadzie Górnej /po śp. Barbarze Królickiej/ 

wokół nieruchomości. 

4. Radny Andrzej Pitrus zgłosił wniosek o dokonanie przeglądu stanu wybudowanych  

i remontowanych boisk sportowych w Bałuciance, Króliku Polskim, Rymanowie Zdroju – 

Desznie. 

5. Radny Kazimierz Kielar zgłosił wniosek o wymianę kręgów  przepustu na ulicy Ogrodowej 

w Klimkówce na większe  celem zwiększenia jego przepustowości. 

6. Radny Andrzej Wiernusz zgłosił dewastację przystanku na ul. Kolejowej, problem 

podrzucanych śmieci i usunięcia pozostawionego starego słupa elektrycznego  

z zamontowaną na nim lampą oświetlenia ulicznego. 

7. Radny Henryk Smolik  zasygnalizował niepokojące zjawisko zasypywania śmieciami  

i różnymi odpadami rowu przy ul. Bartoszów oraz nagminnego wypalania suchych traw.  

W tej sprawie proponuje aby Burmistrz Gminy zorganizował spotkanie z udziałem 

przedstawicieli Komisariatu Policji, Straży Miejskiej , Straży Leśnej i innych organizacji 

celem zorganizowania patroli, które pomogą w ustaleniu i wyłapaniu podpalaczy traw. 

Jestem przekonany, że nie robią to rolnicy, tylko tzw. „podpalacze dla zabawy”. 

8. Radny Bronisław Bruk – skierował zapytanie, czy nie można egzekwować wykaszania  

i uprzątnięcia traw od właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonają tej czynności  

do końca miesiąca sierpnia – września przez co unikniemy i ograniczymy wypalania 

suchych traw w okresie wiosennym. 

9. Radny Dariusz Królicki zgłosił wniosek o wystąpienie do RZE  Oddział w Krośnie  

o dokończenie  prowadzonej inwestycji na ul. Osiedle w Rymanowie w zakresie usunięcia 

zbędnych pozostawionych słupów energetycznych. 

10. Ignacy Śliwka – sołtys z Deszna zgłosił wniosek o zamontowanie koszy na śmieci koło 

Szkoły Podstawowej oraz wzdłuż ulicy Spacerowej w Rymanowie Zdroju – Desznie. 

11. Adam Szajna – sołtys z Milczy wystąpił z wnioskiem o rozważenie zakupu ,,quada” dla 

Straży Miejskiej aby mogli nim dojechać drogami polnymi celem penetracji niedostępnych 

nieraz  pól na których dochodzi bardzo często do podpalania traw. Mam nadzieję,  

że pozwoliłoby to na wyłapanie i ustalenie podpalacza/y/ traw. 

 

Ad. 11.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam – odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do Starosty 

Krośnieńskiego, 

> Radnej Krystynie Przybyła – Ostap – odpowiedział, że zostanie ustalony termin przeglądu 

gwarancyjnego z wykonawcą sieci kanalizacyjnej z powiadomieniem radnej i sołtysa wsi 

Bzianka. 

> Takie działania podejmiemy z Urzędu dla wszystkich prowadzonych inwestycji na terenie 

Gminy Rymanów. 

> Radnemu Tomaszowi Rajnik – odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich z powiadomieniem Kierownika Rejonu w Rymanowie,  



o uporządkowanie wskazanej posesji wystąpimy do płatnika podatku od tej nieruchomości. 

> Radnemu Andrzejowi Pitrus – odpowiedział, że zostanie ustalony termin przeglądu 

gwarancyjnego z wykonawcą wybudowanych i remontowanych boisk sportowych  

z powiadomieniem zainteresowanych radnych i sołtysów z miejscowości: Bałucianka, 

Królik Polski, Rymanów Zdrój – Deszno. 

> Radnemu Kazimierzowi Kielar – odpowiedział, że po dokonaniu wizji w terenie ustalony 

zostanie dalszy tok postępowania w tej sprawie. 

> Radnemu Andrzejowi Wiernusz – odpowiedział, że o dewastacji przystanku wiemy, ZGK 

brakującą szybę uzupełni blachą, a pozostawiony słup z lampą oświetlenia ulicznego 

zostanie usunięty. Odbiorem podrzucanych worków ze śmieciami zajmie się ZGK 

Rymanów. 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi –  odpowiedział, że Referat ROŚ Gminy skieruje pismo do 

właścicieli i zarządców dróg i nieruchomości o konieczności uporządkowania wskazanych 

terenów. Odnośnie wypalania traw zwołane jest posiedzenie Zarządu Gminnego OSP na 

którym podejmiemy pewne działania zapobiegawcze wypalaniu traw.  

> Radnemu Dariuszowi Królickiemu – odpowiedział, że pracownicy Referatu INW sprawdzą 

w terenie czy słup został usunięty, jeżeli nie to pismo w sprawie realizacji tego wniosku 

skieruję do RZE – Oddział w Krośnie. 

> Ignacemu Śliwka – sołtysowi wsi Deszno – odpowiedział, że podjęte zostaną działania  

o zamontowanie koszów na śmieci na wskazanym odcinku w Rymanowie Zdroju – Desznie, 

> Adamowi Szajnie – odpowiedział, że wszystkie działania i siły muszą zostać ukierunkowane 

na działania zapobiegawcze wypalaniu traw. 

 

 Uczestniczący w obradach sesji Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie prosił  

o współpracę społeczności Gminy z Policją. Ze swej strony zapewnił anonimowość.  

Proszę o przekazywanie do Komisariatu Policji wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa 

mieszkańców Gminy Rymanów, a także potencjalnych podpalaczy traw. 

 

Ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XXI sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej został zrealizowany. 

Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom i o godzinie 12
30

  zamknął obrady 

XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował:         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej w Rymanowie 

  Wł. Cypcar                      Henryk  Smolik 


