
     Protokół Nr XXXIV / 13 
 
          sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu  
          24 stycznia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
          w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
 Sesję XXXIV otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 
Henryk Smolik. 
 
 W sesji uczestniczyli : 

− Radni według listy obecności, 
− Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy, 
− Jan Materniak – Zastępca Burmistrza Gminy, 
− Marek Penar – Sekretarz Gminy, 
− Bernarda Łożańska – Skarbnik Gminy, 
− Bożena Zajdel – Radca Prawny, 
− Jan Rajchel – Dyrektor SPG ZOZ, 
− Grzegorz Sołtysik – Komendant Straży Miejskiej, 
− Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
− Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, 
− Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedla  Rymanowa Zdroju. 

Listy obecności w załączeniu . 
 
       Przewodniczący Rady , na podstawie listy obecności , stwierdził prawomocność 
obrad. Stan Rady wynosił 14 radnych. Nieobecna radna Krystyna Przybyła – Ostap. 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
 Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w 
sprawie otrzymanego porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad w punkcie 8 dotyczący : 

− wprowadzenia do niego kolejnego podpunktu dotyczącego zgody na przystąpienie do 
sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Łazy – Farma 
Fotowoltaiczna'' / 14 głosów za /. 

 
 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych interpelacji i 

wniosków z poprzedniej sesji. 
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6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 
 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
 2/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Rymanów z 
 organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok, 
 3/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok, 
 4/ przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 
 Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za 2012 rok, 
 5/ uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
 Przestrzennego Gminy Rymanów, 
 6/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
 ,, RYMANÓW  ZDRÓJ „”, 
 7/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania ,, Milcza – 
 Farma Fotowoltaiczna '', 
 8/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania ,, Łazy – 
 Farma Fotowoltaiczna'', 
 9/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku, 
 10/ powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 11/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej,  
 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku 
 Wołoskim, 
 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie, 
 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
 kompleksu działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy. 
 

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 XXXIV 
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXXIII / 12 z dnia  
 28 grudnia 2012 roku 
 Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 
spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o 
uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 28 grudnia 2012 roku do 22 
stycznia 2013 roku. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

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

 
 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków na XXXIII sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów Wojciech Farbaniec. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej 
wraz z informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

 
 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał 
podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację o zarządzeniach 
Burmistrza Gminy Rymanów wydanych w okresie od 28 grudnia 2012 roku do 23 stycznia 
2013 roku . 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec przedstawił sprawozdanie z działalności 
pomiędzy sesjami za okres od 29 grudnia 2012 roku do 24 stycznia 2013 roku. 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 

7. Interpelacje radnych. 
 
 Radny Bronisław Bruk zwrócił się z prośbą o posypywanie  grubszym piaskiem  
drogi wojewódzkiej w Sieniawie na odcinku skrzyżowania w kierunku drogi do Puław – 
Wisłoczka z uwagi na utrudniony wyjazd samochodów w okresie gdy nastąpiło silne 
oblodzenie drogi. 
 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie : 
 
 Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że uzyskały one pozytywne opinie przez 
obradujące Komisje Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2013 roku. 
 
 1/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. 
 
 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2013 rok według zwiększeń i zmniejszeń w dochodach i wydatkach 
poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.  
 
Uchwała Nr XXXIV / 352 / 13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
przyjęta jednogłośnie. / 14 głosów za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 Salę obrad opuścił radny Andrzej Wiernusz. 
 
 2/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2012 rok. 
 
 Zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Program współpracy służył określeniu ram współpracy samorządu gminnego i organizacji 
pozarządowych. Jego celem był rozwój społeczno – ekonomiczny Gminy, zaspokojenie 
potrzeb i poprawy warunków życia mieszkańców gminy poprzez podjęte wspólne działania 
gminy z organizacjami pozarządowymi. Współpraca opierała się na zasadach 
pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy 
zachowaniu suwerenności stron. Program współpracy na 2012 rok został zrealizowany 
poprawnie. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 353 / 13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu 
współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2012 rok została przyjęta jednogłośnie . / 13 głosów  za / w głosowaniu 
jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok. 
 
 Zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały oraz  sprawozdanie z 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2012 rok. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie 
realizując ten program skupiła swoje działania na realizację  zadań  z zakresu : 

− zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, 

− prowadzenia profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych  w szczególności dla dzieci i młodzieży , 

− udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 
psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

− wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rymanowie w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 186.762,05 
zł. 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 354 / 13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za 
rok 2012 została przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów – za / w głosowaniu jawnym . Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku.  
 
 Zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały i omówił zadania 
realizowane w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rymanów w 
2012 roku , które obejmowały : 

− organizację w środowiskach szkolnych różnorodnych form zajęć sportowych 
łączących profilaktykę z aktywnością zawodowa, 

− realizację programu profilaktycznego ,, Żyję zdrowo i bezpiecznie'', 
− wsparcie pomocą psychologiczną i terapeutyczną osób z rodzin dysfunkcyjnych. 

Na realizację zadań tego Programu w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 
5.414,87 złotych. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 355 / 13 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku została przyjęta 
jednogłośnie. / 13 głosów za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 
 
 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił projekt uchwały i omówił zakres zmiany Nr 
5 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Rymanów. Zmiana studium dotyczy terenu o pow. około 0,42 ha położonego w 
miejscowości Rymanów Zdrój, który obecnie wykorzystywany jest na cele rekreacji 
zostanie zmieniona na obszar usług uzdrowiskowych i wspomagających z przeznaczeniem 
pod lokalizację obiektów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a także służących 
obsłudze pacjentów i turystów. Zmiana ta stwarza szanse dalszego rozwoju gminy, 
szczególnie jako ośrodka uzdrowiskowego, ale również ośrodka turystyczno – 
wypoczynkowego. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 356 / 13 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów została przyjęta 
jednogłośnie. / 13 głosów za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
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 6/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 
 
 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił projekt uchwały . Przedmiotem zmiany 
planu jest przeznaczenie części terenu zabudowy usługowej o powierzchni około 0,42 ha na 
teren zabudowy uzdrowiskowej. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 357 / 13 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ '' została przyjęta jednogłośnie. 
/ 13 głosów za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 7/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ,, Milcza – Farma Fotowoltaiczna ''. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, 
że podjęcie działań w przedmiocie omawianego przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Milcza spowodowane jest 
wnioskiem inwestora firmy Agrastar Sp. z o.o. zainteresowanej budową elektrowni 
fotowoltaicznych / słonecznych / o łącznej docelowej mocy wytwórczej do około 19,5 MW. 
Elektrownie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane będą na działkach 
posiadających grunty rolne IV klasy bonitacyjnej. Są to w większości działki nie uprawiane 
rolniczo. Powierzchnia wnioskowanego terenu z przeznaczeniem na instalacje 
fotowoltaiczne wynosi około 30 ha, a przewidywany okres eksploatacji to około 29 lat. 
 
W dyskusji radni pytali  kto po zakończeniu eksploatacji po 29 latach dzierżawione grunty 
zrekultywuje i w jaki sposób będą zawierane umowy dzierżawne. 
Zaleć  to będzie  od zawartej umowy pomiędzy dzierżawcą a wynajmującym. Gmina nie 
może ingerować w sposób zawierania umów – to odpowiedź Radcy Prawnego. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 358 / 13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Milcza – Farma Fotowoltaiczna '' została 
przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 8/ Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ,, Łazy – Farma Fotowoltaiczna ''. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, 
że podjęcie działań w przedmiocie omawianego przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łazy spowodowane jest wnioskiem 
firmy The Wind Sp z o.o. zainteresowanej budowa elektrowni fotowoltaicznej / słonecznej 
/na działkach o numerach 2212/4,2145/2, 2934/1, 2215/2 położonych w miejscowości Łazy. 
Ogniwa fotowoltaiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowane będą na 
działkach  oznaczonych w ewidencji gruntów symbolami RIVb, 
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RV, PsVI. Powierzchnia terenu z przeznaczeniem na instalacje fotowoltaiczne wynosi około 
2 ha. 
 
W dyskusji radni pytali przedstawicieli zainteresowanych budową Firmy The Wind Sp. z 
o.o. farmy folowoltaicznej biorących udział w sesji o koszt planowanej inwestycji oraz o 
sposób zabezpieczenia wybudowanej farmy. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 359 / 13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania ,, Łazy – Farma Fotowoltaiczna '' została przyjęta jednogłośnie.  
/ 13 głosów – za / w głosowaniu jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2014 roku.  
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, 
że zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim to rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w 
budżecie gminy funduszu sołeckiego podejmując uchwałę , w której wyraża albo nie 
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku w terminie do 31 
marca  roku poprzedzającego rok budżetowy. 
W skierowanym zapytaniu przez Przewodniczącego Rady radni wyrazili zgodę na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 360 / 13 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2014 roku została przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów – za / w głosowaniu 
jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 10/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały . Poinformował , że przedmiotem 
działania Komisji Statutowej będzie opracowanie nowego projektu Statutu Gminy 
Rymanów, którego treść będzie dostosowana do wymagań funkcjonowania samorządu 
terytorialnego, a w szczególności ustawy o samorządzie gminnym. 
W skład osobowy Komisji Statutowej zostali powołani radni : Adam Stanisław, Chentosz 
Michał, Kielar Kazimierz, Pitrus Andrzej, Przybyła – Ostap Krystyna, Smolik Henryk. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 361 / 13 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Rymanowie została przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów – za / w głosowaniu jawnym. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli problemowej. 
 
 Przewodniczący Rady odczytał pismo adresowane do Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Rymanowie przez Pana Kazimierza Smolenia  zam. w Rymanowie Zdroju ul. 
Kasztanowa 1/15 . Adresat pisze w nim , że '' w związku z decyzjami Burmistrza Gminy 
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Pana mgr Wojciecha Farbaniec w sprawie dotyczącej przyznania lokalu mieszkalnego 
uprzejmie prosi o zbadanie legalności działań w nin. sprawie''. 
Osoba fizyczna nie może bezpośrednio kierować swoje pismo do Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej . Dlatego zostało ono potraktowane jako skarga na działalność Burmistrza Gminy, 
którą zgodnie ze Statutem Gminy rozpatrzy Rada Miejska po przeprowadzeniu kontroli 
problemowej w zakresie skargi i wypracowaniu stanowiska . 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 362 / 13 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli problemowej została przyjęta przy 11 głosach za i 2 przeciwnych. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w  drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Króliku Wołoskim. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem . 
Dotychczasowy dzierżawca działki nr 26 o pow.2,90 ha położonej w Króliku Wołoskim 
zwrócił się z wnioskiem o jej zakup. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu jej 
wyceny przez biegłego rzeczoznawcę. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 363 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów , 
położonej w Króliku Wołoskim została przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów – za /w 
głosowaniu jawnym / . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 13/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy , położonej w Sieniawie. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Dotychczasowy dzierżawca  działki nr 521/3 o pow. 1,01 ha położonej w Sieniawie zwrócił 
się z wnioskiem o jej zakup. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu jej wyceny 
przez biegłego rzeczoznawcę. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 364 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Sieniawie  została przyjęta jednogłośnie. / 13 głosów – za /  w głosowaniu 
jawnym . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 14/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu kompleksu działek stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Milczy. 
 
 Burmistrz Gminy przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. W związku z 
zaplanowaniem w budżecie gminy na rok 2013 dochodów ze sprzedaży nieruchomości 
znajdujących się w zasobie gminnym został przygotowany kompleks działek położonych w 
Milczy celem wykazania ich do sprzedaży. Działki te mogą być wykorzystane m.in. Do 
eksploatacji istniejących pokładów żwiru. 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 
 
Uchwała Nr XXXIV / 365 / 13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu kompleksu działek stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Milczy została przyjęta jednogłośnie./ 13 głosów – za / w głosowaniu 
jawnym. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
 Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi  na zgłoszoną interpelację Bronisława Bruka . 
Po zakończonych obradach sesji zostaną podjęte działania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
o poprawę stanu przejezdności wskazanego odcinka skrzyżowania drogi w Sieniawie. 
 

10.  Wolne wnioski i zapytania. 
 

1. Radny Maciej Kandefer – wystąpił z wnioskiem o  poprawienie stanu schodów k. p. 
Skoczyńskiej w Rymanowie oraz o zwrócenie się do Spółdzielni Mieszkaniowej o 
odśnieżanie chodników między blokami w godzinach rannych którymi młodzież i 
dzieci dochodzą do szkoły. 

2. Radny Tomasz Rajnik – skierował wnioski i zapytania o : 
 - naprawę 2 nieświecących lamp oświetlenia ulicznego w Posadzie Górnej 
 informując, że stosowne informacje dotyczące nr słupa i nr posesji przekazał 
 pracownikowi Urzędu Gminy, 
 - możliwość dowiezienia piasku do posypywania niebezpiecznych odcinków dróg 
 gminnych, 
 - przejście dla pieszych obok szkoły w Posadzie Górnej z którego bezpośrednio 
 wchodzi się do rowu przydrożnego , czy w tym temacie zostały prowadzone 
 rozmowy z Zarządcą drogi aby bezpiecznie z niego przejść na chodnik w kierunku 
 szkoły. 

3. Radny Dariusz Królicki – wnioskuje o posypywanie piaskiem 2 głównych alejek w 
Parku Miejskim w Rymanowie . 

4. Radny Marian Różowicz – wnioskuje o ustawienie 2 lamp oświetlenia ulicznego 
przy drodze krajowej w Klimkówce od skrzyżowania z droga powiatową w kierunku 
Iwonicza. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek, często dochodzi tam do wypadków 
drogowych.  
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5. Radny Mieczysław Tomków – zwrócił się z prośbą o  ustawienie białej tablicy 
drogowej ,, teren zabudowany '' na drodze powiatowej w Sieniawie gdyż 
została przewrócona do rowu, 

         - skierował zapytanie do dyrektora ZGK o powody podwyższenia opłat za  
  odbiór śmieci z gospodarstw domowych. 

6. Krystyna Przybyła – sołtys z Bzianki zwróciła się z prośba o ustawienie na 
moście drewnianym w Bziance znaku drogowego ,, pierwszeństwo 
przejazdu''. 

7. Ignacy Śliwka – sołtys z Deszna wystąpił o dowóz piasku w uzgodnione z nim 
miejsca do posypywania oblodzonych dróg gminnych. 

8. Adam Szajna – sołtys z Milczy skierował zapytanie czy w 2013 rok  będzie 
się coś robić na drodze wojewódzkiej w Milczy. Obecnie jest ona 
nieodśnieżana i nieoświetlona. 

 
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 
 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
> sprawdzimy stan schodów, które były naprawiane w 2012 roku i wystąpimy do 
Spółdzielni Mieszkaniowej o odśnieżanie chodników w takiej porze, żeby dzieci i młodzież 
mogła bezpiecznie  dojść do szkoły, 
> podejmę działania o naprawę nieświecących lamp , a w sprawie dowozu piasku do 
posypywania dróg proszę nawiązać kontakt z p. Penarem i wskazać mu miejsca gdzie ma 
zostać wysypany. O to również proszę sołtysa wsi Deszno. 
Rozeznam sprawę przejścia dla pieszych w Posadzie Górnej k. szkoły i udzielę radnemu 
Rajnikowi pisemnej odpowiedzi. 
> po odbytym spotkaniu z kierownikiem dróg krajowych w sprawie potrzeb wykonania 
niezbędnych prac w 2013 roku na drodze krajowej na odcinku Klimkówka Rymanów 
zgodnie z umową  opracuję wnioski ,które zostaną  przekazane z prośbą o ich realizację. 
> powalony znak drogowy w Sieniawie ustawi Zakład Gospodarki Komunalnej, a o nowy o 
który wnioskowała sołtys z Bzianki wystąpię do Starosty Krośnieńskiego. 
> posypywania piaskiem 2 alejek w Parku Miejskim w razie potrzeby będzie dokonywał 
ZGK. 
 
 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Damian Rygiel odpowiedział na 
zapytanie radnego, że powodem podwyżki opłat za odbiór śmieci jest wzrost opłaty za 
dostarczane śmieci na wysypisko z 205 zł do 250 zł za 1 tonę oraz obniżka ceny za 
odbierane szkło i plastik przez firmę z którą mamy zawarte umowy na ich odbiór. 
 
Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania. 
 
Radny Tadeusz Chodyniecki zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy w temacie 
odbywanych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych aby 
były one poważnie traktowane przez osoby, które zostały desygnowane ze strony Gminy do 
ich obsługi. 
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12. Zamknięcie sesji. 
 
 
 Prowadzący obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 
poinformował, że porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 12 25  zamknął 
obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół  zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


