
PROTOKÓŁ nr XXXII 

z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 6 grudnia 2012 r. 

w Sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 11w Rymanowie 

 

 

Sesję XXXII otworzył o godz. 1505 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

W sesji uczestniczyli zgodnie z listami obecności. 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 15 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.  

Wniosków nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej: 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIX/12 z dnia 30.10.2012 r 

Nr XXX/12 z dnia 05.11.2012 r. oraz Nr XXXI/12 z dnia 12.11.2012 r. 

4. Informacja Przewodniczącego 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. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX, XXX, XXXI sesji Rady 

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

międzysesyjnym. 

7.  Interpelacje radnych. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

1) zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 



3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4)  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

6) w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Rymanów”, 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie pozyskania, ustalenia cen i zasad zbywania drewna 

pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień Gminy Rymanów, 

8) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

9) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku 

Szlacheckim, 

10)  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na działce położonej w Rymanowie Zdroju, 

11) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie. 

9. Odpowiedzi na interpelację 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  

XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

13. Ad. 3.  Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołów Nr XXIX/12 z dnia 

30.10.2012 r., Nr XXX/12 z dnia 05.11.2012 r. oraz  Nr XXXI/12 z dnia 12.11.2012 r. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowano 15 radnych. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację  

o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym – załącznik do 

protokołu. 



 

Ad. 5. Informację o sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków na XXXI sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów – załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXIX, XXX i XXXI sesji Rady 

Miejskiej oraz wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 30 października 2012 r. 

do  5 grudnia 2012 r. złożył Marek Penar Sekretarz Gminy – załącznik do protokołu. 

 

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

31 października 2012 r. do 6 grudnia 2012 r. oraz informację z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Ad. 7. Interpelacje radnych. 

Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej zgłosił interpelację dot. posypywania piaskiem dróg 

gminnych w okolicach stromych wzniesień, które w wyniku intensywnych opadów śniegu 

stają się oblodzone i powodują zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 

 

Ad. 8. Podejmowanie uchwał w sprawach: 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że projekty uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez obradujące 

na posiedzeniach Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 

  

1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 

Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów – Bernarda Łożańska. 

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  XXXII/323/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



2)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech 

Farbaniec.  

Uzasadnienie:  

W przypadku nieruchomości zamieszkałych (art. 6c ust. 1) zgodnie z art. 6j ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska                 

w drodze uchwały jest zobowiązana do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Rada ma do wyboru następujące metody: 

1. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

2. od ilości zużytej wody z danej nieruchomości 

3. od powierzchni lokalu mieszkalnego 

4. od gospodarstwa domowego. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje proponuje się wybór metody naliczania 

opłaty według liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.  

Uchwalając stawkę opłaty, Rada Miejska ma obowiązek uwzględnienia liczby 

mieszkańców zamieszkujących teren gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów 

komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu, a także przypadki, w których 

właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na 

niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 

 

Dyskusje nad ww. projektem uchwały rozpoczął Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec, 

który przedstawił syntetyczną analizę nowego systemu gospodarowania odpadami. Po jej 

zakończeniu radni rozpoczęli burzliwą dyskusję dot. nowej ustawy o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminie. 

Podczas dyskusji pytania zadawali m .in.: 

 - Radny Wacław Pelczarski: Czy w sytuacji gdy zmniejszy się ilość wystawianych 

śmieci przez mieszkańców jest możliwe obniżenie wysokości opłaty ? 

 - Radny Maciej Kandefer: Jak będzie się kształtować sytuacja, gdy niezamieszkała 

nieruchomość będzie wytwarzała śmieci ?  

 - Sołtys Janusz Dąbrowski: Czy nie można zastosować systemu naliczania opłat od 

ilości zużytych worków, a nie od mieszkańca?  



 

Na wszystkie zapytania i wątpliwości radnych odpowiedzi udzielali: Burmistrz Wojciech 

Farbaniec, Zastępca Burmistrza Jan Materniak oraz Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej Damian Rygiel. 

  

Radny Bronisław Bruk wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Gminy o przedstawienie 

sprawozdania za okres od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. dot. zbiórki odpadów 

segregowanych i niesegregowanych, a radny Tomasz Rajnik o nagłośnienie w mediach 

lokalnych informacji dot. wdrażania nowego systemu. Radny Marian Różowicz 

zaproponował również wystosowanie pisma do ministerstwa o dezaprobacie na 

postanowienia zawarte w znowelizowanej ustawie.  

 

Radny z Sieniawy Mieczysław Tomków zaproponował doprecyzowanie zapisu w § 1 i § 2 

dot. pobierania opłaty od mieszkańca. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 

od głosu 5 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXII/324/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

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

Jan Materniak. 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach Rada Miejska ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi biorąc pod uwagę warunki miejscowe.  

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Właściciele  

nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne są 

zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór tychże odpadów z firmą 

odbierającą odpady komunalne.  



Uchwała przewiduje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą 

uiszczane miesięcznie do ostatniego dnia danego miesiąca. Tryb ten został przyjęty w celu 

zapewnienia płynności budżetu Gminy Rymanów.  

Comiesięczna częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest właściwa, ponieważ z firmami odbierając odpady gmina będzie się 

rozliczać i wykonane usługi opłacać z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości. 

Comiesięczne wnoszenie opłat jest najbardziej optymalną częstotliwością 

uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firm odbierających odpady oraz 

gminy. 

 

Dyskusję nad projektem ww. uchwały rozpoczął radny Andrzej Pitrus, który zapytał czy 

poboru opłaty nie można zrobić w drodze inkasa, bądź przez osoby dokonujące pomiaru 

wody – zaproponował radny Stanisław Adam. 

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Jan Materniak. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXII/325/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

 

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

Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 
  
Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 

wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości.  

Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości razem z decyzją                     

o podatku od nieruchomości za 2013 rok. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 



złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy Rymanów do 30 kwietnia 2013 r. Celem tego jest 

ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązanie z ciążącego na nich nowego obowiązku. 

Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia,     

w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec. W przypadku 

zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty 

deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana ta wystąpiła. 

 

 Podczas dyskusji radny Mieczysław Tomków zaproponował zmiany  

w przedstawionym projekcie wzoru deklaracji dot. nomenklatury.  

Radny Stanisław Adam zgłosił zapytanie: Jak przedstawia się sytuacja, gdy mieszkaniec 

nieruchomości nie złoży w terminie deklaracji ? 

Natomiast radna powiatu krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk zgłosiła swoje wątpliwości dot. 

deklaracji segregowanych śmieci oraz pozostających gniazd selektywnej zbiórki odpadów. 

 

Wątpliwości dot. funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami wyjaśniał 

Zastępca Burmistrza Jan Materniak    

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXII/326/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów 

 

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

Jan Materniak. 

Uzasadnienie:  

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgodnie                             

z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest określić                     



w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość 

odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do 

zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego 

nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.  

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia przyjęte w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów. Projekt uchwały zawiera również sposób 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

  

 Jako pierwszy dyskusję nad projektem uchwały rozpoczął radny Dariusz Królicki, 

który zapytał:  W jaki sposób będą rozporwadzane etykiety na worki ?  

 Radny Andrzej Pitrus zapytał czy można wywozić worki w pojemnikach metalowych 

/kontenerach/.  

 Zapytanie dotyczące ograniczenia ilości kodów zgłosiła również radna Krystyna 

Przybyła – Ostap.    

 Wątpliwość dotyczącą małej częstotliwości wywozu worków w okolicach rynku w 

sezonie letnim zgłosił również radny Mieczysław Tomków. 

 Pytanie zadał również radny Marian Różowicz dotyczące punktów odbierania 

odpadów wielkogabarytowych.  

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Jan Materniak oraz Dyrektor 

Zakładu Gospodarki Komunalnej Damian Rygiel.    

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr  XXXII/327/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



6) w sprawie  uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach 

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

Jan Materniak. 

Uzasadnienie:  

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 11 kwietnia 2012r. poz. 391), zgodnie                                   

z brzmieniem art. 4 ww. ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z wymogiem przepisu 

art. 4 ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania 

czystości i porządku w gminie do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 

miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.  

Ustalenie przez radę gminy w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy jest obowiązkowe. Niniejszy regulamin uwzględnia wszystkie 

wymagania co do jego treści, zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach i został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów.  

Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie pismem z dnia                         

19 listopada 2012r. nr PSK.070-25/12 pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin. 

 

Podczas dyskusji zgłoszono następujące pytania od radnych: 

- Stanisław Adam: Na jakich zasadach odbierane będą śmieci z domów ludowych ?    

- Bronisław Bruk: Co rozumiemy pod pojęciem „nieruchomość dwufunkcyjna”? 

- Krystyna Przybyła – Ostap: Czy w regulaminie podana jest prawidłowo odległość 

składowania obornika na terenach wyłączonych z produkcji rolnej ?   

 

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec oraz 

Zastępca Burmistrza – Jan Materniak. Mając jednak na uwadze wątpliwości w danych 

kwestiach Burmistrz Gminy złożył wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad i dokonanie 

jeszcze stosownych poprawek. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu dot. złożonego wniosku przez Burmistrza Gminy 

Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 radnych, za przyjęciem 

wniosku głosowało 15 radnych. 

 



 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie pozyskania , ustalenia cen i zasad zbywania 

drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień Gminy 

Rymanów  

Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan Materniak. 

Uzasadnienie: 

Zmiany w przedstawionym projekcie uchwały spowodowane zostały w związku: 

- ze zmianą symboli klas drewna /w uchwale niniejszej wprowadza się oznaczenie słowne, 

które w wystarczający sposób bez podawania dokładnego symbolu określa rodzaj drewna/, 

- ze zdarzającym się brakiem chętnych na zakup drewna /wprowadza się możliwość przeceny 

takiego drewna po komisyjnych oględzinach przedmiotowego drewna/, 

- zmiana uchwały rozszerza zakres rodzajów działek stanowiących własność Gminy 

Rymanów, z których można pozyskać drewno, 

- z wysokimi kosztami pozyskania drewna / wprowadza się możliwość sprzedaży drewna na 

pniu/.   

 

Głos w dyskusji zabrał Janusz Dąbrowski - Sołtys z Głębokiego, który zapytał: Czy nie 

można objąć sprzedażą na pniu również lasy sołeckie ? Zapytanie powyższe  poparł również 

radny Andrzej Pitrus. 

 

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto uchwałę Nr XXXII/328/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech 

Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Na wniosek zainteresowanej strony działka rolna nr 3260/4 o powierzchni 0,1548 położona                      

w Rymanowie została wykazana do sprzedaży. 

 



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 XXXII/329/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku 

Szlacheckim 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech 

Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Działki nr 385,917 i 277 położone we Wróbliku Szlacheckim leżą wewnątrz kompleksów 

żwirowych i utrudniają właściwy sposób ich zagospodarowania. 

Działka 385 położona jest wewnątrz kompleksu Firmy Kruszpol, natomiast działki nr 917                 

i 277 wewnątrz kompleksów rolnych. Właściciele tych kompleksów wystąpili z wnioskami                 

o wykup tych działek.  

 

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 XXXII/330/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na działce położonej w Rymanowie Zdroju  

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech 

Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

W celu dokonania wszystkich wymaganych zapisów w akcie notarialnym z Telekomunikacją 

Polską w sprawie posadowienia oraz eksploatacji szafy telekomunikacyjnej na działce nr 



66/1 położonej w Rymanowie Zdroju niezbędnym jest podjęcie uchwały w sprawie 

ustanowienia służebności przesyłu.   

 

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 XXXII/331/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych           

w Desznie  

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec. 

Uzasadnienie: 

Na wniosek zainteresowanych stron których działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie 

działek stanowiących własność Gminy Rymanów wykazujemy do sprzedaży działki 

położone w obrębie geodezyjnym Deszno. 

   

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 XXXII/332/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelację radnych 

 

Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec odpowiedział radnemu Tomaszowi Rajnikowi na 

zgłoszoną interpelację.    

 

 

 



Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania 

 

Bronisław BRUK radny z Puław zgłosił wniosek w sprawie możliwości wystąpienia przez 

Gminę Rymanów do operatora sieci komórkowych o wzmocnienie zasięgu telefonicznego 

dla mieszkańców Puław i Wisłoczka. 

 
Krystyna PRZYBYŁA - OSTAP radna z Bzianki zgłosiła zapytanie „Czy w najbliższym 
czasie będzie wykopany rów wzdłuż drogi gminnej „Michałówki” ? oraz  wniosek  
o wystąpienie do ZMiW w Rzeszowie o naprawę zniszczonych przez bobry wałów 
przeciwpowodziowych. 
 
Andrzej WIERNUSZ radny z Rymanowa zgłosił wniosek o unormowanie godzin 
oświetlenia ulicznego w Posadzie Dolnej. 
 
Michał CHENTOSZ radny z Posady Górnej zgłosił wniosek o zakończenie sprawy dot. 
postawionego ogrodzenia przez Pana M. Oberca w Posadzie Górnej na drodze gminnej. 
 
Tomasz RAJNIK – radny z Posady Górnej zgłosił wniosek o zaasfaltowanie dziury na II moście  
w Bałuciance. 
 
Mieczysław TOMKÓW radny z Sieniawy zgłosił wniosek w sprawie postawienia 
przewróconego słupka przystankowego w Sieniawie, przy szkole.  
 
Dariusz KRÓLICKI radny z Rymanowa zgłosił zapytanie dot. wykonywanych robót 
naprawczych przy boisku Orlik – 2012 w Rymanowie. 
 
Grażyna SKOLARCZYK radna powiatu krośnieńskiego zgłosiła wniosek  
o wyczyszczenia koryta rzeki Tabor. 
 
Janusz DĄBROWSKI sołtys z Głębokiego zgłosił wnioski w sprawie wymiany przystanku 
(górnego) w Głębokiem oraz wystawienia kontenerów nad zalewem 

 
Czesław SZAJNA przewodniczący zarządu Osiedla Rymanów zgłosił wniosek                        
o zwrócenie uwagi służb porządkowych na opuszczony dom na ul. Swobody, który grozi 
zawaleniem. 
 

 

Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

Odpowiedzi radnym oraz sołtysom udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 

 



Ad. 14. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 

zrealizowany w całości. Podziękował za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom                       

i o godz. 1800 zamknął obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:       Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

M. Żarnowska 

                                                                  Henryk SMOLIK



 


