
 

     P r o t o k ó ł  Nr XXXIII / 09 
 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 27 pażdziernika 2009 roku 

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

 

 

 Sesję XXXIII otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy Rymanów . 

Wojciech Farbaniec - zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar - sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

Adam Dutka - komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - komendant Straży Miejskiej . 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem , czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę  porządku obrad nie było. 

 

 Przewodniczący  Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji porządek obrad 

XXXIII sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXXII sesji. 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie od XXXII sesji Rady Miejskiej. 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2008/2009, w tym 

o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
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8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotycząca wyjaśnienia wykazanych do 

sprzedaży nieruchomości zabudowanych stacjami trafo. 

 

9. Informacja w zakresie utrzymania lasów komunalnych. 

 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. 

 

11. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 

 

12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2008 rok. 

 

13. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 1/ przystąpienie do Stowarzyszenia  Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w 

Rzeszowie, 

 2/ wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  na realizację zadania pn.'' Zimowe 

utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2009/2010'', 

 3/ zaciągnięcia zobowiązania, 

 4/ zmian w budżecie gminy Rymanów  na 2009 rok , 

 5/ trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli publicznych 

o których mowa w art. 80 ust.1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i zespołów 

wychowania przedszkolnego, 

 6/ udzielania Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 8/ udzielenia  Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 10/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim, 

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

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce i Wólce, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju, 

 18/ nadania Szkole Podstawowej w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów, 

 19/ nadania Gimnazjum w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów, 

 20/ ustanowienia hejnału Miasta Rymanowa oraz zmian w Statucie Gminy Rymanów, 

 21/ ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

 22/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, 

 23/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 
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14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

15. Wnioski i zapytania. 

 

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

17. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 3 porządku obrad 

 =============== 

 

 Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 sierpnia 2009 

roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.  

 

 

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

okresie  od XXXII sesji. 

 

 Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XXXII 

sesji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik . 

 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXII sesji wraz z informacją z 

działalności Burmistrza Gminy w okresie od  XXXII sesji Rady. 

 

 Informacje / załączniki / do protokołu z wykonania uchwał podjętych na XXXII Rady 

Miejskiej w Rymanowie oraz ze swej działalności w okresie od XXXII sesji przedstawił Jan 

Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 

 ad. 6 .  I n t e r p e l a c j e   radnych. 

 

1. Radna Zofia Dereniowska z Królika Polskiego zgłosiła interpelacje w sprawach : 

 

 podjęcia działań zmierzających do wykrycia sprawców ostatnich włamań dokonanych w 

Króliku Polskim do plebanii / 4 włamania / oraz do dwóch prywatnych domów, 

 spowodowania dokonywania pomiarów szybkości jadących ciężkich samochodów na odcinku 

drogi od Szklar w kierunku Królika Polskiego z uwagi na duże niebezpieczeństwo dla dzieci 

dochodzących  tą droga do szkoły. 

 

2. Radny Rajnik Tomasz z Posady Górnej interpeluje o : 

 

 dokonanie obcinki zwisających gałęzi drzew przy drodze wojewódzkiej w Posadzie Górnej , 

wykonanie naprawy pobocza i odprowadzenia gromadzonej się w kałużach wody , która 

bezpośrednio rozlewa się na drogę stwarzając zagrożenie  koło szkoły w Posadzie Górnej , 
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    3. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgłosił interpelację w sprawie potrzeby wykonania    

 wymiany uszkodzonego lustra drogowego przez wykonawcę robót na drodze gminnej w 

 kierunku do kościółka  przy wyjeżdzie z tej drogi na drogę powiatową. Jest to bardzo 

 niebezpieczny wyjazd z uwagi na ograniczoną widoczność , którą powodują rosnące na 

 sąsiadujących z drogą posesjach wysokie żywopłoty i krzewy. 

 

4. Radny Stanisław Stapiński z Milczy zgłosił interpelację o podjęcie działań w zakresie 

poprawy stanu drogi powiatowej Milcza – Besko . Na wskazanym odcinku dochodzi od 

uszkodzeń samochodów . Stanowi on również  dużą uciążliwość dla pieszych . 

 

5. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa  zwrócił uwagę na rozkopany odcinek chodnika przy 

posesji Pana Kaczora i Pana Kilara na ul. Kolejowej o których to rozkopach został 

poinformowany przez  mieszkańców przed udaniem się na sesjęRady Miejskiej. Stąd 

pytanie kto to robi i w jakim celu , a także o spowodowanie naprawy rozkopanego odcinka 

chodnika. 

 

 ad. 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za rok szkolny 2008 / 

2009, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

 

 Zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec  poinformował, że na podstawie art. 5a 

ust.4 znowelizowanej w dniu 19 marca 2009 roku ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty , organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 

pażdziernika , ma obowiązek przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach, których prowadzenie należy do 

zadań własnych Gminy. 

W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Rymanów była organem prowadzącym dla  siedmiu Zespołów 

Szkół Publicznych i dwóch Szkół Podstawowych. Ponadto na terenie Gminy funkcjonowało 

Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP oraz 

Niepubliczna / o uprawnieniach publicznej / Szkoła Podstawowa w Rymanowie Zdroju – Desznie 

prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju. 

Naukę w roku szkolnym 2008/2009 rozpoczęło 1803 uczniów , zatrudnionych było 236 

nauczycieli. Średni wynik sprawdzianu klas VI w Gminie Rymanów to 21,9 punktów / max.40 pkt/. 

przy średnim w powiecie 21,9, województwie 24,4 i w OKE 23,6. Średni wynik egzaminu 

gimnazjalnego w Gminie to 63,6 punktów / max. 100 pkt/, przy średnim w powiecie 59,6 i 

województwie 58,7. Do egzaminów maturalnych przystąpiło 51 zdających, egzaminy zdało 48 osób 

, 3 osoby zdały egzaminy poprawkowe w sierpniu bieżącego roku. 

 

W zapytaniu radny Stanisław Stapiński zauważył, że na podstawie  otrzymanych wyników 

sprawdzianu klas VI za okres od 2002 – 2009 roku   widać   obniżanie się średniej wyników  

sprawdzianu w klasach VI.  Stąd  zapytanie , czy   były dokonywane analizy przyczyn  ich 

obniżania. 

Dokonywane są  analizy  wyników gimnazjalnych poszczególnych szkół i  opracowywane są dla 

słabszych programy naprawcze. Na wyniki egzaminów  ma również wpływ liczba uczniów w klasie 

oraz  poziom trudności sprawdzianów   - to odpowiedź zastępcy Burmistrza Gminy. 

 

Innych zapytań nie było. 

 

Przedstawioną informację Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 
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 ad. 8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   na temat wyjaśnienia 

przyczyn wykazanych w Zarządzeniu Burmistrza do sprzedaży nieruchomości zabudowanych 

stacjami trafo w Rymanowie  przed podjęciem w tej sprawie uchwały Rady. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Michał Chentosz   poinformował, że Komisja Rewizyjna  na 

odbytym posiedzeniu w dniu 9 pażdziernika wysłuchała wyjaśnień inspektora zajmującego się 

gospodarką i mieniem gminnym w Urzędzie Gminy, w tym sprzedażą  nieruchomości. Przyczyną 

powstałej nieprawidłowości była pomyłka przy opracowywaniu  Zarządzenia   ponieważ wcześniej   

Rada Miejska podejmowała    uchwałę  o sprzedaży  działek zabudowanych również stacjami trafo.  

Sugerując się tą uchwałą nie zwróciła uwagi, że nie zostały w niej wykazane te działki, które 

Burmistrz Gminy wykazał do rozpatrzenia w przedłożonym projekcie uchwały na XXXII sesję, 

która odbywała się w dniu 28 sierpnia 2009 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pracownik przyznał się  do popełnionego błędu. Komisja Rewizyjna jego wyjaśnienie uznała za 

wystarczające. Burmistrz Gminy poinformował, że w dniu 31 sierpnia 2009 roku wydał 

Zarządzenie Nr 128/2009 w sprawie anulowania wykazu działek , które były wykazane w 

Zarządzeniu Nr 120/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku. 

 

Rada Miejska przedstawione wyjaśnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęła do 

wiadomości. 

 

 

 ad. 9 . Informacja w zakresie utrzymania lasów komunalnych. 

 

 Zastępca  Burmistrza Gminy poinformował, że lasy mienia gminnego zajmują  

powierzchnię 152,20 ha. W 2009 roku cięciami sanitarnymi objęto około 45 ha a na powierzchni 8 

ha zostały wykonane czyszczenia wczesnych upraw . Ogółem z lasów gminnych, parków, ogrodów 

i terenów nieleśnych pozyskano około 60 m3 drewna tartacznego i około 383 mp. drewna 

opałowego. 

 

 Zapytań do przedstawionej informacji nie było. 

 

Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 

 

 

 ad. 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów omówił sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami 

w Gminie Rymanów.  

/ Sprawozdanie załącznik do protokołu /. 

W opracowanym sprawozdaniu  odniesiono się  tylko do odpadów komunalnych powstających na 

obszarze gminy Rymanów. Mieszkańcy Gminy Rymanów produkują średnio rocznie około 2.700 

Mg zmieszanych odpadów. Odpady te wywożone są na składowisko Odpadów w Dukli. Zebrana 

ilość odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła ze 0,151 MG/Mrok. na 0,169 

Mg/Mrok  / w 2008 roku/. Na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci, o których 

informują Gminę mieszkańcy, radni sołtysi .W Gminie prowadzona jest również selektywna 

zbiórka  szkła i plastiku. W placówkach oświatowych prowadzone są  akcje zbiórki zużytych 

baterii. Zakład Gospodarki Komunalnej wprowadził możliwość odbioru i przyjmowania od 

mieszkańców zużytego sprzętu elektronicznego . Wprowadzono również możliwość odbioru 



zużytych opon. 
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Na terenie gminy praktycznie 100 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną zbiórką odpadów . 

Sukcesywnie dokupowane są pojemniki do zbiórki odpadów opakowaniowych oraz prowadzona 

jest akcja informacyjna, która przyczynia się do zwiększenia ilości zbieranych odpadów.  

 

W dyskusji Przewodniczący Rady Henryk Smolik wskazał na potrzebę utworzenia na terenie 

Gminy jednego lub kilku składowisk odpadów biodegradowalnych  aby składować w nich odpady 

skoszonych traw , liści , itp.,które nieraz są gromadzone w workach i wywożone na wysypisko 

śmieci zawyżają bez potrzeby ilość wywożonych śmieci. 

 

Rada Miejska przedstawione sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Gminie 

Rymanów przyjęła do wiadomości. 

 

 ad. 12. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok. 

 

1/ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały zyskał pozytywną opinię wszystkich 

stałych Komisji Rady. 

 

W dyskusji nad projektem uchwały radny Kazimierz Kielar wystąpił z wnioskiem ,aby nie 

podwyższać stawki od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i 

pozostawienie jej w takiej wysokości jaka obowiązywała w 2009 roku – tj. 9,24 zł. 

Proponowana stawka na 2010 rok – 9,57 zł. 

  

Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszony wniosek w głosowaniu został przyjęty – za 15 radnych. 

 

W zapytaniu skierowanym do Burmistrza Gminy radna Dereniowska Zofia zwróciła się z prośbą o 

wyjaśnienie krążących pogłosek w Uzdrowisku Rymanów Zdrój dotyczących opodatkowania 

obiektów sanatoryjnych podatkiem od nieruchomości. Według odpowiedzi udzielonej na 

interpelacje poselską  Posła Mariana Filara podatek preferencyjny dla podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą winien dotyczyć jedynie obiektów zajętych na działalność udzielania 

świadczeń zdrowotnych takich jak : badanie i porada lekarska, leczenie , rehabilitacja lecznicza itd. 

. Natomiast pozostała działalność winna być opodatkowana stawką jak na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Stanowisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie zostało przedstawione w oparciu o 

orzecznictwo sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego. 

 

 Burmistrz Gminy zaznaczył , że do tej pory, oprócz wniosku Zarządu Uzdrowiska w sprawie 

wydłużenia terminu złożenia korekty deklaracji podatkowej do końca bieżącego roku nikt w tej 

sprawie się nie  kontaktował. Trudno mówić o skali problemu dla Uzdrowiska w związku z tym  i  

jeżeli nie posiada się wiedzy na ten temat.. Myślę, że po dokonaniu obmiarów i przygotowaniu 

nowej deklaracji podatkowej dojdzie do spotkania Zarządu Uzdrowiska z Burmistrzem w tej 

sprawie. Jestem otwarty na podejmowanie działań mieszczących się w granicach prawa, a 

mogących wyjść naprzeciw Zarządowi i załodze Uzdrowiska. Jest to największy zakład pracy w 

naszej Gminie stąd zależy nam na tym, aby sprawę rozwiązać w taki  sposób aby nie  spowodować 

kłopotów w dalszym właściwym funkcjonowaniu Uzdrowiska Rymanów SA w Rymanowie Zdroju. 
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Więcej zapytań w tej sprawie jak i przedstawionego projektu uchwały uwzględniającego wniosek 

radnego Kazimierza Kielara nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 323 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ponadto Burmistrz Gminy poinformował, że średnia cena żyta w Komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego do obliczania podatku rolnego w 2010 roku wynosi 34,10 zł za 1q, a 

wysokość stawki podatku leśnego 30,039 zł za 1 ha fizyczny lasu. 

Są  to stawki obniżone w stosunku do obowiązujących w Gminie Rymanów w 2009 roku.  

Moja propozycja o pozostawienie  tych stawek do obliczania wysokości podatku na 2010 rok. 

 

Rada Miejska wyraziła zgodę na przyjęcie stawek ogłoszonych w Komunikacie Prezesa Głównego 

do obliczania podatku rolnego i leśnego w 2010 roku w Gminie Rymanów. 

 

 

2/ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił projekt uchwały w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały zyskał pozytywna opinię wszystkich 

stałych Komisji Rady. 

 

 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 XXXIII / 324 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 12 . Analiza oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 

2008 rok. 

 

  Henryk Smolik -  przedstawił informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych 

radnych za 2008 rok  złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rymanowie. 

/ Informacja – załącznik do protokołu / 

 

 Marek Penar  - sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Gminy Rymanów przedstawił 

informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2008 rok złożonych Burmistrzowi 

Gminy Rymanów. 

/ Informacja – załącznik do protokołu/. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przedstawione informacje Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

 



 Przerwa w obradach sesji do godziny 113o . 
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 ad. 13 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

1/ przystąpienia do Stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w 

Rzeszowie. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Stowarzyszenie to w imieniu samorządów realizuje projekt budowy sieci WiMax. 

Zadaniem jego będzie staranie się o pieniądze unijne, a następnie zarządzanie siecią 

szerokopasmowego, bezpłatnego internetu w województwie podkarpackim . Składka roczna dla 

członka Stowarzyszenia  jest zależna od liczby mieszkańców. W naszym przypadku będzie to kwota 

1.500 złotych . 

 

 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 XXXIII / 325 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zaciągnięcia zobowiązania . 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania p.n.,, zimowe utrzymanie 

dróg gminnych – odśnieżanie w sezonie zimowym w 2009 / 2010 '' do wysokości 80.000 złotych 

ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2009 rok. 

 

 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 XXXIII / 326 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ zaciągnięcia zobowiązania. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania p.n.,, Zmiana Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów '' do wysokości 

350.000 złotych ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na 2009 rok. 

 

 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 XXXIII / 327 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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4/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

W zapytaniu radny Andrzej Biel pytał na jaki cel zostanie przeznaczona zwiększona dotacja 

podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury  w proponowanej wysokości 30.000 zł. 

 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przez dyrektora GOK zostanie ona przeznaczona na pokrycie 

kosztów bieżącej działalności – to odpowiedź na postawione zapytanie. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIII / 328 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla 

przedszkoli publicznych o których mowa w art. 80 ust 1  ustawy o systemie oświaty, 

niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby 

prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów. 

 

 Z projektem  uchwały zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : projekt uchwały ujednolica tryb rozliczania i kontroli dotacji przyznawanych przez 

Gminę Rymanów szkołom i placówkom publicznym i niepublicznym prowadzonych na terenie 

gminy przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  Podjęcie takiej 

uchwały umożliwi również organowi dotującemu kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji 

oraz wgląd do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej i finansowej. 

 

 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 XXXIII / 329 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

Uzasadnienie : RUCH Oddział w Rzeszowie Zespół w Jaśle zwrócił się z prośbą o przedłużenie 

umowy dzierżawy na grunt pod kioskiem w Rymanowie Zdroju obok pawilonu handlowego na 

okres 3 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 330 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działek nr 1850 i nr 1854 o łącznej powierzchni 1,82 ha 

położonych w Milczy zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej na okres 5 lat. 

Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod uprawy rolne.  

 

 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 XXXIII / 331 / 09.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca  części działki nr 500 o pow. 0,30 ha stanowiącej 

własność Gminy Rymanów położonej we Wróbliku Szlacheckim zwrócił się z prośbą o 

przedłużenie umowy dzierżawnej na okres 5 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

 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 XXXIII / 332 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata.  

 

      Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy udzielenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości 

gruntowej nr 1660/53 o pow. 0,0597 ha położonej w Rudawce Rymanowskiej, na której 

zlokalizowany jest domek letniskowy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 
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Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 333 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy.  

 

Uzasadnienie : właściciel sklepu ,, Centrum '' w Rymanowie Zdroju zwrócił się z prośbą  o sprzedaż 

w trybie bezprzetargowym działki nr 396/9 o pow. 0,0121 ha na poprawienie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 395. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

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

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIII /334 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : PGE Dystrybucja Rzeszów zwróciła się z prośbą  o sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym  działek nr 2682/2, 4030/2 i 4029/2 położonych w Rymanowie stanowiących 

własność Gminy Rymanów zabudowanych stacjami trafo. 

 

 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 XXXIII / 335 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim. 

 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy  zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 534 o powierzchni 

0,01 ha położonej w Króliku Polskim niezbędnej do poprawienia warunków nieruchomości 

przyległej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 



 

 12  - 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 336 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13.udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : o zakup działki  nr 488 o pow. 0,35 ha położonej w Klimkówce zwrócili się Elżbieta 

i Waldemar Puchalscy. 

 

 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 XXXIII / 337 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14.udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność  Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy działki nr 156 o powierzchni 0,51 ha położonej w 

Posadzie Górnej Helena i Grzegorz Godzik zwrócili się z prośbą o jej zakup. 

 

 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 XXXIII / 338 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Po przyjęciu przez Radę Miejską porządku obrad na obrady sesji przybyły mieszkanki 

Wróblika Szlacheckiego Katarzyna i Dorota Miętka , które złożyły Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej pismo w którym informują, że w dniu 26 pażdziernika br. złożyły wniosek do Sądu 

Rejonowego w Krośnie I Wydział Cywilny o nabycie działki nr 1275/3 przez zasiedzenie w dobrej 

wierze. Dołączyły tez kserokopię wniosku, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Krośnie w dniu 

2009 – 10 – 27.  Do czasu wydania postanowienia w tej sprawie przez Sąd proszą o 

niepodejmowanie przez Radę Miejską uchwały w sprawie sprzedaży tej działki w drodze przetargu. 
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 Burmistrz Gminy poinformował , że o zakup tej działki zwrócili się Pani Dorota Miętka i 

Pan Ryszard Ziemiański , którzy sąsiadują ze sobą.  Projekt uchwały był przedmiotem posiedzeń 

Komisji Rady . Opinię wydało  również zebranie wsi Wróblik Szlachecki. 

W porządku obrad sesji  projekt tej uchwały został zapisany i przyjęty przez Radę. Uważam , że 

Rada winna go rozpatrzyć. 

 

 O zabranie głosu poprosił radny Stanisław Stapiński , który wystąpił z wnioskiem o 

wycofanie projektu tej uchwały z porządku obrad sesji. 

Z poparciem tego wniosku wystąpił również radny Andrzej Biel. 

 

 Wniosek o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad został poddany pod głosowanie. 

 

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

radnych , za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych. 

 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce i Wólce. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Gmina Iwonicz Zdrój zwróciła się z wnioskiem o użyczenie na okres 10 lat  

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Klimkówce działka nr 

2396/2 o pow. 0,0015 ha oraz Wólce działka nr 14 o pow. 0,86 ha .Celem użyczenia jest wytyczenie 

szlaku spacerowego . 

 

 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 XXXIII / 339 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju. 

  

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : Zarząd Towarzystwa ,, TYTUS '' Rymanów Zdrój zwrócił się z prośbą  o użyczenie 

na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rymanowie 

Zdroju zabudowanej kortem tenisowym . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 340 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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18/ nadania Szkole Podstawowej w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów. 

 

 Na obrady sesji przybyła delegacja samorządu uczniowskiego wraz z dyrektorem ZSP w 

Króliku Polskim.  

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  Rada Pedagogiczna , Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkól 

Publicznych w Króliku Polskim zwrócili się z wnioskiem o nadanie Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów. Poprzez nadanie imienia szkoła 

uzyskuje swoją indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół , promuje osoby 

patronów, ich postawy życiowe i dokonania .Ponadto szkoła wzbogaci obrzędowość związaną z 

osobami patrona. 

 

 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 XXXIII / 341 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

19/ nadania Gimnazjum w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIII / 342 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował delegacji aktu nadania  Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum w Króliku Polskim imienia Polskich Noblistów. 

Podziękowanie Radzie Miejskiej  za nadanie imienia złożyła dyrektorka ZSP w Króliku Polskim 

Pani Marta Kogut. 

 

20/ ustanowienia hejnału Miasta Rymanowa oraz zmian w Statucie Gminy Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : inicjatorem ustanowienia hejnału dla Miasta Rymanowa jest Przewodniczący 

Zarządu Osiedla Nr 1 w Rymanowie Pan Czesław Szajna. Nagranie magnetofonowe hejnału 

nieznanego autora granego z okazji 600-lecia lokacji miasta w 1976 roku znajdowało się w 

archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Pan Maciej Kandefer odtworzył z nagrania 

zapis nutowy i wspólnie z Panem Arkadiuszem Habratem nauczycielem muzyki w ZSP w 

Rymanowie opracowali hejnał muzycznie. Na odbytym spotkaniu w Urzędzie Gminy odegrano z 

płyty hejnał i uzgodniono , że należy podjąć działania formalne związane z ustanowieniem hejnału 

dla Miasta Rymanowa. Ksiądz Proboszcz wyraził zgodę na odtwarzanie hejnału z kuranta 



zainstalowanego na wieży kościelnej w Rymanowie. 
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 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 XXXIII / 343 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

21/ ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.  

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z osiągnięciami sportowców, będących mieszkańcami Gminy Rymanów, 

którzy uzyskują znaczące sukcesy na poziomie krajowym, ale również reprezentują Polskę na 

zawodach międzynarodowych, zasadnym staje się stworzenie motywacyjnego systemu nagród i 

wyróżnień w celu odpowiedniego uhonorowania i wsparcia tych, którzy godnie reprezentują i 

promują Gminę Rymanów. 

Uchwała daje możliwość przyznania nagród i wyróżnień również wybitnym trenerom i działaczom 

sportowym. 

 

 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 XXXIII / 344 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

22/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

 

 Przewodniczący Rady poinformował,że Wojewoda Podkarpacki przekazał do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością, skierowaną do niego skargę Pana Stanisława Glazera zam.w Rymanowie 

Zdroju ul. Węgierska 97 na bezczynność Burmistrza Rymanowa w związku z brakiem odpowiedzi 

na pisma kierowane do w/w organu w styczniu 2008 roku  dotyczące wykonywanych na terenie 

Gminy Rymanów inwestycji, oraz prowadzonych przez gminę postępowań przetargowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada upoważniła Komisję Rewizyjną  do przeprowadzenia 

kontroli problemowej w zakresie przekazanej skargi. 

 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIII / 345 / 09.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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23/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie 

przekazało do rozpatrzenia Radzie Miejskiej skargę Pana Mieczysława Rodzinki zam. Głębokie na 

działalność Burmistrza Gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia  

kontroli problemowej w zakresie przekazanej skargi. 

 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano.. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIII / 346 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi na interpelacje udzielił komendant Komisariatu Policji w Rymanowie i  

Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> o podjętych działaniach przez Komisariat Policji w Rymanowie w sprawie dokonanych włamań w 

Króliku Polskim udzielę radnej pisemnej odpowiedzi, 

> prowadzone kontrole inspekcji drogowej na drogach krajowych dużych samochodów , w tym 

TIR-ów powodują , że kierowcy zaczynają jeżdzić bocznymi drogami wojewódzkimi. 

Zasygnalizuję to prowadzącym kontrole drogowe .  Policjanci  Komisariatu również podejmą 

działania aby kierowcy dostosowali się do obowiązujących przepisów drogowych aby zapewnić 

bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom tej drogi. 

 

> wykonanie naprawy pobocza  przy drodze wojewódzkiej koło szkoły w Posadzie Górnej 

przekażemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Odnośnie obcięcia zwisających gałęzi drzew  z uwagi 

na składanie w tej sprawie kolejnej interpelacji rozważymy czy nie zlecić wykonanie obcinki 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 

> przeprowadzę rozmowę z wykonawcą robót na drodze gminnej w kierunku do kościółka w 

Klimkówce o wymianę uszkodzonego lustra drogowego . Nowe lustro w tym niebezpiecznym 

miejscu zostanie zamontowane. 

 

 

> interpelacje radnego Stanisława Stapińskiego  o poprawę przejezdności na drodze powiatowej 

Milcza – Besko przekażemy do zarządcy drogi powiatowej w Sanoku, 

 

> rozkopu chodnika przy posesjach na ulicy Kolejowej  dokonało Gazownictwo i ono też 

doprowadzi go do stanu pierwotnego. 

 

 

 Udzielone odpowiedzi zadowoliły składających interpelacje. 
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 ad. 15. Wnioski i zapytania . 

 

1. Radny Zbigniew Sikora z Sieniawy : 

 

 na drodze wojewódzkiej w Sieniawie – Gniewoszówce powstały nierówności w postaci wydm 

piaskowych o które łatwo się potknąć. Przechodzą  tam małe dzieci do  szkoły , które nieraz 

upadają potykając się o nie. Przy wzmożonym ruchu samochodów  stanowi to duże 

niebezpieczeństwo. Moja prośba dotyczy zebrania równiarką powstałych nierówności , a w 

przyszłości podjęcie starań o wybudowanie chodnika wzdłuż tej drogi, 

 na drodze powiatowej w kierunku ul. Bartoszów zarządca drogi dokonał na części drogi 

wyrównania pobocza i wybrania rowów. Na pozostałych odcinkach pobocza drogi wyglądają 

tragicznie i są niefunkcjonalne. Uważam , że rozpoczęte prace winno się robić do końca, a nie 

tylko na wyrywkowych odcinkach, 

 koło cmentarza w Sieniawie budowana jest nowa droga. Firma wykonująca tam prace z 

początku pracowała właściwie , a z upływem czasu daje się zauważyć z jej strony złe 

wykonawstwo robót. Z uwagi na to, że w niedługim okresie czasu wykonywane roboty zostaną 

zakończone ,wnioskuje o  nadzór nad wykonywanymi pracami, 

 w Sieniawie narasta problem odprowadzenia wód gruntowych przez Spółkę Wodną. Były 

czynione starania o zorganizowanie spotkania z Zarządem Spółki Wodnej celem omówienia 

działań naprawczych . Z uwagi na brak odzewu z ich strony wnoszę o podjęcie działań aby ich 

przedstawiciel  uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami wsi. 

 

2. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego wnioskuje o wystąpienie do 

zarządcy drogi powiatowej stanowiącej ulice Sicińską o jej skuteczną naprawę. Droga 

znajduje się w opłakanym stanie. 

 wnioskuje też aby przy okazji budowanego chodnika przy ulicy Szkolnej pomyśleć o 

wybudowaniu chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej we Wróbliku Szlacheckim . Radny z Milczy 

podaje pod rozwagę wydłużenie  budowy chodnika w kierunku do Bzianki. 

 

3. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej wnioskuje o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad  o naprawę zniszczonego pobocza drogi koło sklepu Biedronka 

w Rymanowie. Wybite w poboczu dziury stały się bardzo niebezpieczne . Dochodzi do 

uszkodzeń podwozi samochodów osobowych. 

- niepokojący jest fakt, że podczas ostatniego szczepienia  przeciwko wściekliżnie mała 

ilość  psów została poddana temu obowiązkowemu szczepieniu. Wnioskuje o podjęcie 

działań sprawdzających czy właściciele wszystkich psów posiadają aktualne zaświadczenia 

o szczepieniu. 

- właściciele posesji przy ulicy Nadbrzeżnej coraz częściej urządzają na terenie rzecznym 

składowiska materiałów budowlanych, drzewa itp. stopniowo ograniczając widoczność na 

wąskich odcinkach tej drogi, 

- koło posesji Pana  Zbigniewa Rygla Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych podczas 

wykonywania prac regulacyjnych koryta rzeki dla własnych potrzeb wybudował z płyt 

przejazd przez rzekę. Radny wnioskuje , aby po zakończeniu prac  przejazd pozostał jako 

alternatywny dla użytkowników ulicy Nadbrzeżnej, 

- wykonany został odcinek drogi asfaltowej do Pana Józefa Niemczyka . Dalej w części tej 

drogi na długości około 15 mb.  wskazana jest potrzeba wykonania  utwardzenia z uwagi, że 

usytuowany jest tam budynek mieszkalny, 

- wnioskuje aby podczas planowanych do odbycia z inicjatywy Burmistrza Gminy zebrań 

wiejskich ,wzięli udział dzielnicowi poszczególnych sołectw . Pozwoli to mieszkańcom 



danego sołectwa  poznanie swego dzielnicowego . 
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4. Radny Stanisław Stapiński z Milczy : 

- zaproponował polubowne  załatwienie konfliktu pomiędzy Gminą a Panem Mieczysław 

Rodzinka z Głębokiego poprzez zaproponowanie wykup przez Gminę działki, która stała się 

przyczyną niezgody, 

- wnioskuje o wykonanie nowego zadaszenia na przystanku autobusowym w Milczy przy 

drodze wojewódzkiej, 

- pytał o sposób załatwienia skierowanego protestu w sprawie użyczenia budynku szkoły w 

Łazach Stowarzyszeniu Spotkanie Rymanów. 

 

5. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki wniosła pod rozwagę propozycję ,aby przy 

przebudowie mostu na rzecze Wisłok w Bziance wykonać kilka przepustów aby spiętrzona 

woda nie wylewała się na pobliskie pola uprawne. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wnioskuje, aby w związku ze zbliżającym się 

Świętem Zmarłych objąć opieką  nieznaną mogiłę na Wólce, zamordowanych w czasie 

działań wojennych, a zwłaszcza o jej oznakowanie i zaliczenia  do zbrodni wojennej. 

- wnioskuje o rozważenie możliwości założenia sygnalizacji świetlnej na drodze krajowej w 

miejscu niebezpiecznego przejścia przez jezdnię w Klimkówce w pobliżu skrzyżowania z 

droga powiatową. / zginęło tam dwoje ludzi /. 

 

7. Radny Andrzej Biel z Rymanowa  na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia 

zaproponował rozważenie możliwości budowy boiska ,, Orlik '' na terenie Parku 

Podworskiego w Rymanowie. Pytanie dotyczyło, czy są   możliwości uwzględnienia tego 

zadania w budżecie na 2010 rok. 

 

8. Radna Zofia Dereniowska z Królika Polskiego  wnioskuje o dokonanie wzmocnienia – 

naprawienia podmytych mostków i przyczółków  wzdłuż drogi wojewódzkiej . 

 

9. Radny Marian Różowicz z Klimkówki wniósł o rozważenie możliwości oznaczenia 

dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Kasztanowej w Klimkówce w rejonie 

skrzyżowania drogi krajowej z powiatową. Przechodząca przez jezdnię starsza pani została 

upomniana przez policjanta o przekraczaniu jezdni w niewłaściwym miejscu. Aby dokonać 

przejścia jezdni w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego należałoby dojść do 

oznaczonego przejścia przy przystanku PKS i ponownie pokonać odległość około 400 

metrów wzdłuż pasa drogi krajowej, aby dojść do posesji usytuowanych po drugiej stronie 

drogi. 

 wniósł o wykonanie udrożnienia rowu przy drodze gminnej w kierunku do posesji Pana 

Antoniego Dąbrowskiego oraz rowu melioracyjnego  /posesje p. Filar Adam, Goliński / w 

kierunku do POLDERU o którego wykonanie już kilkakrotnie wnioskował do kierownika 

Spółek Wodnych i na sesji Rady. 

 

10. Radny Jan Zywar z Wróblika Królewskiego pytał o możliwości pozyskania żwiru na remont 

dróg dojazdowych do pól, gdyż drogi polne w kilku miejscach wymagają natychmiastowej 

naprawy, 

 

 wnioskuje aby przy nowo remontowanych drogach gminnych  podsypać pobocza. 
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11. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju zwrócił się  do Komendanta Komisariatu Policji 

z wnioskiem o :  

- zwiększenie kontroli szybkości pojazdów na drodze wojewódzkiej ul. Zdrojowa o punkt 

kontrolny usytuowany przy budynku Góral i koło kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju 

z uwagi na to , że na tych odcinkach dochodzi do rozwijania nadmiernych prędkości, 

- zwiększenie patroli w godzinach nocnych w Rymanowie Zdroju ,aby ograniczyć szybkie i 

głośne jazdy ,, rajdowców samochodowych '', 

- wyznaczenie nowych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej przy kościele i przy 

Sanatorium ,, Teresa '' w Rymanowie Zdroju, 

- ukończenie odwodnienia ulicy Kasztanowej poprzez założenie cieków wodnych ok. 15 

mb. na wysokości posesji p. Mrozka gdyż woda wylewa się na drogę i zimą stwarza to duże 

zagrożenie, 

- bardzo duże szkody w Parku Zdrojowym powstały po ostatnich obfitych opadach śniegu, 

oprócz koniecznych cięć z tym związanych zabezpieczyć należy drzewa przed dalszym 

niszczeniem zakładając klamry opinające rozłamane konary. 

 

 ad. 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy . 

 

Wszystkie wnioski dotyczące stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych zostaną  

skierowane do  ich zarządców. 

 

>   wykonawcy budowy drogi koło cmentarza w Sieniawie zwrócimy uwagę na jakość 

wykonywanych prac i wyegzekwujemy wszystkie niedociągnięcia powstałe z winy wykonawcy, 

> odnośnie budowy nowych odcinków chodników apeluję do radnych, sołtysów aby w rozmowach 

namawiali właścicieli działek do sprzedaży potrzebnego gruntu pod budowę chodników, 

> straż miejska rozezna temat obowiązkowych szczepień psów, w przyszłości będą podjęte 

działania o przebudowę ulicy Nadbrzeżnej ,  podejmiemy rozmowy z wykonawcą regulacji rzeki o 

pozostawienie wybudowanej drogi tzw. Technologicznej, ale mam obawy, że nie wyrażą  zgody na 

pozostawienie płyt, gdyż nie będzie to zgodne z opracowanym projektem, dokonamy też 

utwardzenia wskazanego odcinka drogi w Posadzie Górnej, 

> propozycję wykupu części spornej działki stanowiącej w terenie drogę dojazdową do budynków i 

pól zaproponowała skarżącemu Panu Rodzince Komisja Rewizyjna i jak się zwróci w tej sprawie to 

będzie ona wzięta pod uwagę. Warunkiem ustawienia nowego przystanku PKS w Milczy będzie 

dokonanie rozbiórki istniejącego przystanku w zamian za pozyskany materiał z dokonanej 

rozbiórki. 

Podjęta przez Radę Miejską Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku po 

nieczynnej szkole w Łazach została przesłana do legalizacji Wojewodzie Podkarpackiemu. Również 

do Wojewody Podkarpackiego została przesłana Uchwała zebrania  wiejskiego sołectwa Łazy 

wzywająca Radę Miejską w Rymanowie do usunięcia naruszenia obowiązujących przepisów prawa 

spowodowanego podjętą Uchwałą.  

> podejmiemy działania rozpoznawcze dotyczące wykonania dodatkowych przepustów przy 

planowanej przebudowie mostu na rzece Wisłok w Bziance. W miesiącu listopadzie odbędzie się 

przetarg na budowę kanalizacji w Bziance i zostanie podpisana umowa z Marszałkiem 

Województwa Podkarpackiego. Propozycja wykorzystania  planowanego przejścia kanalizacyjnego 

podczas przebudowy mostu nie będzie brana pod uwagę. Gmina podczas uzgodnień dokumentacji 

ma zgodę na wykonanie przejść od Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

> gmina nie jest władna , aby zaliczyć nieznaną mogiłę zamordowanych  na Wólce  w czasie 



działań wojennych do zbrodni wojennej. To co mogą wykonać sami mieszkańcy Klimkówki to ją 
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 uporządkować  i postawić krzyż.. 

 

> jeśli chodzi o budowę boiska ORLIK na terenie Parku Podworskiego w Rymanowie i możliwości 

uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy na 2010 rok na posiedzeniu Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Mienia nie negowałem potrzeby wybudowania ale nie złożyłem deklaracji , że będzie 

to 2010 rok. Otaczający park mur kamienny grozi zawaleniem. Podjęte zostały już działania aby 

został on naprawiany etapami. Potrzebne będą dość znaczne nakłady finansowe na ten cel, 

> dokonamy sprawdzenia stanu podmytych przyczółków mostków przy drodze wojewódzkiej w 

Króliku Polskim i po jej dokonaniu wystąpimy do zarządcy drogi o poprawę ich stanu, 

> sprawdzimy stan rowu i jak zajdzie potrzeba to wykonamy jego udrożnienia . Poczynione będą 

również starania o ustalenie wysokości kosztów oczyszczenia wskazanego odcinka rowu 

melioracyjnego i wykonania go ze środków gminnych, 

> w tym roku nie było możliwości pozyskania żwiru na Wisłoku. Jak tylko pojawi się taka 

możliwość to zostaną podjęte działania o jego pozyskanie i skierowanie na naprawę dróg polnych. 

Zakład Gospodarki Komunalnej dokona podsypania poboczy przy nowo remontowanych drogach 

gminnych, 

> zostanie skierowany wniosek do Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej 

o zwiększenie częstotkliwości kontroli pomiaru szybkości na wskazanych odcinkach i ustalenia 

tych, którzy w godzinach nocnych urządzają głośne i szybkie rajdy samochodowe i motocyklowe 

po Rymanowie Zdroju.  Zostanie sprawdzona możliwość  dokonania  odprowadzenia spływającej 

wody na ul. Kasztanową na wskazanym przez radnego odcinku jak i dopilnujemy prawidłowości 

wykonania prac porządkowych i zabezpieczających drzewostan w parku zdrojowym po ostatnich 

obfitych opadach śniegu. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.  

 

Po udzielonych odpowiedziach Burmistrz Gminy zwrócił się z zapytaniem jakie podjąć dalsze 

działania w zakresie wydzierżawienia autobusu szkolnego przez Gminę Rymanów dla PKS w 

Krośnie z uwagi na kończący się w dniu 17 listopada 2009 roku okres umowy dzierżawy. 

Dzierżawca  nie jest zainteresowany zawarciem nowej umowy dzierżawy. 

 

Radni Rady Miejskiej w Rymanowie jednogłośnie wyrazili  Burmistrzowi Gminy zgodę na 

sprzedaż autobusu szkolnego.  

 

 

W trakcie toczących się obrad sesji przybyła mieszkanka Rymanowa Pani Jadwiga Rogóż, która po 

udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w punkcie wnioski i zapytania  - 

skierowała zapytanie do Burmistrza Gminy kiedy zostanie wykonany asfaltowy odcinek drogi nr 

4044 i wykonane zabezpieczenie krawężnikami  drogowymi krawędzi jezdni na wysokości jej 

posesji  na osiedlu przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej. 

W związku z tym , że  zainteresowana rozpoczęła wywód dotyczący wyżej wymienionych spraw i 

innych spornych problemów  połączony z prezentacją kierowanych pism i udzielanych odpowiedzi 

Przewodniczący Rady zobowiązał  Panią Jadwigę Rogóż do przedstawienia swojego problemu w 

sposób precyzyjny i konkretny . Niestety Pani Jadwiga Rogóż nie zastosowała się do zaleceń stąd   

Przewodniczący Rady odebrał jej głos informując, że zainteresowana swoją korespondencję , którą 

chciała przedstawić w szerokim zakresie może skierować do Rady poprzez sekretariat Urzędu 

Gminy celem dalszego rozpatrzenia. 
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 ad. 17. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XXXIII sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 14 3o zamknął 

obrady XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

         Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

         Henryk Smolik 

 

 

Protokołował : 

Wł. Cypcar 


