
 

             P r o t o k ó ł  Nr XXXIX / 10 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 4 marca 2010 roku 

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

 

 

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

Henryk Smolik. 

 

  W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Adam Dutka  - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Radna nieobecna usprawiedliwiona – Krystyna Przybyła – Ostap. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Zastępca Burmistrza Gminy, który 

wniósł o  rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 

gruntowej, położonej w Rymanowie, 

 

2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 

3/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Powiatem Sanockim i z Powiatem 

Krośnieńskim zadania p.n.'' Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece 

Wisłok w miejscowości Pastwiska '' oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu , 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie : 

 

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie. 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 14 wniosek przyjęty. 
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 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 14 wniosek przyjęty. 

 

 w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Powiatem Sanockim i z 

Powiatem Krośnieńskim zadania p.n. '' Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę 

mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska '' oraz udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Sanockiemu . 

      W wyniku głosowania : głosujących 14 , za – 14 wniosek przyjęty. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 7 jako podpunkty : 1, 14 i 15. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i uzupełniony o 

przyjęte wnioski porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod 

głosowanie. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXXVIII sesji. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji wraz z informacją z 

działalności Zastępcy Burmistrza Gminy w okresie od  XXXVIII sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Powiatem Sanockim i z 

Powiatem Krośnieńskim zadania p.n. '' Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę 

mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska '' oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Sanockiemu, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku, 

 4/ wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 1 w Rymanowie, 

 5/ wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 2 w Rymanowie, 

 6/ wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla w Rymanowie Zdroju, 

 7/ uchwalenia  Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie, 

 8/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie, 

 9/ nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie, 

 10/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko 

Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych położonych w Milczy, 

 12/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowej, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 



 3  - 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 17/ zlecenia komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę  Rymanów 

nieruchomości gruntowej , położonej w Rymanowie, 

 19/ udzielenia burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 3 . Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w 

dniu 29 stycznia 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 

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

okresie od XXXVIII sesji. 

 

 Informację / załącznik / o działaniach podejmowanych w okresie od XXXVIII sesji 

przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

  

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

działalności Zastępcy Burmistrza Gminy w okresie od XXXVIII sesji. 

 

 Informację / załącznik / do protokołu z wykonania uchwał podjętych na XXXVIII sesji 

Rady Miejskiej przedstawił Marek Penar   -  Sekretarz Gminy. 

 Informację / załącznik do protokołu / z działalności Zastępcy Burmistrza Gminy za okres od 

29 stycznia 2010 roku do dnia 1 marca 2010 roku przedstawił Wojciech Farbaniec. 

 

 

 ad. 6   Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Andrzej Biel – interpeluje o dokonanie podniesienia nisko wiszącego kabla 

telefonicznego na ulicy Zielonej w Rymanowie naprzeciw posesji Penarów który stwarza 

duże utrudnienie dla przejeżdżających tam  wyższych pojazdów samochodowych . 

 

ad. 7 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Powiatem Sanockim i z Powiatem 

Krośnieńskim zadania p.n.'' Sporządzenie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na  

rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska '' oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

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

 

Uzasadnienie : strony porozumienia uzgadniają wspólną realizację zadania ,, Sporządzenie 

dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska''. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi 300 000 zł, dokładna wartość określona zostanie w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na 

przebudowę mostu . Gmina Rymanów poniesie wydatek w wysokości 33 % wartości zadania 

ustalonej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Powiat Sanocki 

jednak na kwotę nie większą niż 100 000 złotych. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 400 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

W dyskusji radny Stanisław Stapiński zwrócił uwagę na zaplanowane zwiększenie w planach 

wydatków budżetowych w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 

60.000 złotych z przeznaczenie na zakup sceny . Zdaniem radnego jest to rozrzutność patrząc na 

deficyt budżetu Gminy na 2010 rok. Złożył wniosek o zdjęcie go z projektu uchwały w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

Zastępca Burmistrza Gminy odpowiadając na postawiony zarzut rozrzutności przez radnego 

wyjaśnił, że potrzeba zakupu sceny z zadaszeniem o wymiarach 8x6 m jest wskazana z uwagi na 

szeroki zakres organizowania imprez kulturalnych na terenie naszej Gminy. Zdani wszyscy 

jesteśmy  na poszukiwanie wynajmu sceny, gdyż ta , którą kiedyś gmina dysponowała ze względów 

bezpieczeństwa nie nadaje się już do dalszego użytkowania. Po wyrażeniu woli jej zakupu przez 

Radę zostanie ona przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Radny Andrzej Wiernusz  zwrócił się z pytaniem o wysokość kosztu wynajmu sceny dla potrzeb 

organizacji imprez  na przykład z okazji Dni Rymanowa .  

Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że jest to koszt od 3 do 4 tysięcy złotych za 

jeden dzień. 

 

Radny Zbigniew Sikora uważa, że budżet Gminy stać na taki wydatek . Jesteśmy Gminą 

Uzdrowiskową i winniśmy ją  promować , a jedną z form promocji jest organizowanie różnorakich 

imprez w plenerze . Uważam , że winniśmy podjąć decyzję o jej zakupie. 

 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

 

Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady sesji Przewodniczący Rady Henryk Smolik zwrócił 

się do radnego Stanisława Stapińskiego z zapytaniem , czy podtrzymuje swój wniosek o jego  

zdjęcie z projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 
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Radny Stanisław Stapiński wycofał swój wniosek. 

 

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 401 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku. 

 

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

 

Uzasadnienie :  zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim Rada rozstrzyga o wyodrębnieniu w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca poprzedzającego rok 

budżetowy. Rozstrzygnięcie Rada podejmuje w formie uchwały, w której wyraża albo nie wyraża  

zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały wyrażającej zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego 

na 2011 rok głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 402 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Nr 1 w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem, które odnosić się będzie do trzech kolejnych 

projektów uchwał zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana dotyczy wyboru Przewodniczących Zarządów Osiedli . O dokonanie zmiany 

wnioskowali członkowie Zarządów Osiedli i mieszkańcy. W obowiązujących Statutach Osiedli 

wprowadzona została zmiana § 38 , który otrzymuje brzmienie : 

,, § 38.1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, które zwołuje 

Burmistrz Gminy nie póżniej niż 30 dni po wyborze. 

2. Przewodniczącego Zarządu Osiedla Członkowie Zarządu osiedla wybierają spośród 

swego grona''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwale Nr XXXIX / 403 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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5/ wprowadzenia zmian w Statucie Zarządu osiedla Nr 2 w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 404 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 405 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : aktualnie obowiązujący Statut  był już dwukrotnie zmieniany . Zmiana przepisów 

prawa oraz nowe zadania , które obecnie realizuje Ośrodek / dodatki mieszkaniowe, fundusz 

alimentacyjny, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wydawanie decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej/ spowodowały potrzebę opracowania i 

uchwalenia nowego Statutu GOPS. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 406 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : uchwalony w 2004 roku Statut Gminnego Ośrodka Kultury wymagał dostosowania 

jego rozwiązań do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie organizacji i 

prowadzenia działalności kulturalnej.  
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Uregulowania wymagała również kwestia ewentualnego zastępstwa kierownika jednostki 

nieobecnego w pracy powyżej 30 dni oraz potrzeba doprecyzowania zapisów w zakresie 

organizacji, zarządzania i kierunków działania GOK. 

 

W dyskusji radny Andrzej Biel wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmiany w zapisie § 6  pkt.8 

polegającego na zastąpieniu zapisu ,, może powołać '' na ,, powołuje''. Wówczas zapis pkt 8 

otrzymałby brzmienie : W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora dłużej niż 30 dni 

Burmistrz powołuje na czas zastępstwa osobę do pełnienia obowiązków Dyrektora . 

 

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 7, przeciw – 7  wniosek nie przeszedł. 

 

Pozostał zapis punktu 8 w brzmieniu : W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora 

dłużej niż 30 dni Burmistrz może powołać na czas zastępstwa osobę do pełnienia obowiązków 

Dyrektora. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIX / 407 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

9/ nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie . 

 

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

 

Uzasadnienie : opracowanie nowego statutu precyzuje zapisy w zakresie organizacji, zarządzania i 

kierunków działania biblioteki. Dostosowuje go do aktualnego stanu prawnego. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 408 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

10/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko 

Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju. 

 

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

 

Uzasadnienie : Zarząd Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju przesłał Burmistrzowi 

Gminy wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń 

wodociągowych będących w ich posiadaniu w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf 

w życie. Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu, albo odmowie zatwierdzenia taryfy w 

terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Przesłany wniosek  taryfowy został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami . Proponowana jest jedna grupa taryfowa – gospodarstwa domowe . 

Cena wody wzrasta z 3,20 zł netto do 3,80 zł netto. W takiej samej wysokości będzie miesięczna 

opłata abonamentowa . 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 409 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej. 

 

Salę obrad opuścił radny Michał  Chentosz. 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych, położonych w Milczy. 

 

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

 

Uzasadnienie : w związku z projektowanym remontem ulicy Słonecznej w Milczy niezbędnym 

warunkiem było wykonanie rowu w najniższym terenie, odprowadzającego wodę z przydrożnych 

rowów. W związku z tym dokonano podziału działek wydzielonych pod rów odprowadzający wody. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIX / 410 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

 

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

 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 1068/ 2 położonej w Sieniawie wielokrotnie zwracał się z 

wnioskiem o zakup części działki nr 1135/12 celem poszerzenia działki własnej. W związku z tym, 

że w tym terenie pas drogowy był znacznie szerszy dokonano podziału i wydzielenia pasa gruntu 

wzdłuż działki nr 1068/2 celem poprawy zagospodarowania jego terenu. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 411 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Ladzinie. 

 

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

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca  zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej  
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na działki o numerach 1297, 1300, 1303, 1389, 1397 i 1563 o łącznej powierzchni 2,43 ha 

położonych w Ladzinie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Propozycja przedłużenia umowy 

dzierżawnej na okres 5 lat.  

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 412 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Króliku Wołoskim. 

 

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

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca  zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej  

części działki nr 15 o pow. 1,50 ha położonej w Króliku Wołoskim z przeznaczeniem pod uprawy 

rolne. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIX / 413 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą  o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na część działki Nr 3165 i 3207 o łącznej powierzchni 0,06 ha położonych w Rymanowie z 

przeznaczeniem pod uprawy rolne. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXIX / 414 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Wołtuszowej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca Gmina Jarosław zwróciła się z prośbą o przedłużenie 

umowy dzierżawnej na część działki Nr 401 o pow. 50 m2, położonej w Rymanowie Zdroju – 

Wołtuszowej na której zlokalizowany jest domek letniskowy stanowiący własność wnioskodawcy. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 415 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

17/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Uzasadnienie :  do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo skierowane przez Ministerstwo 

Środowiska Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przekazujące do rozpatrzenia zgodnie z 

właściwością skargę Pani Godzik Heleny zam. Posada Górna ul. 3 Maja 100 na przewlekłe - 

zdaniem skarżącej – rozpatrywanie przez Burmistrza Gminy Rymanów sprawy dotyczącej 

usunięcia drzew posadzonych be4z zezwolenia, na działce graniczącej z jej posesją. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada jest władna do upoważnienia Komisji Rewizyjnej aby 

przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie skierowanej skargi. 

 

 Uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 416 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 

gruntowej , położonej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie :  dotyczy nabycia działki od osób fizycznych na rzecz Gminy Rymanów 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1459 o pow. 0.0508 ha z przeznaczeniem pod 

ciąg pieszo – jezdny. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXIX / 417 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie. 

 

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

 

Uzasadnienie :  dotyczy udzielenia zgody na użyczenie Krośnieńskiemu Przedsiębiorstwu 

Budowlanemu w Krośnie S.A na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Rymanów , położonej w Rymanowie i oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 

3447/4 cz. o pow. 0.0015 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi dojazdowej do nieruchomości  

oznaczonej jako działki nr 3447/3 i nr 3447/5. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXXIX / 418 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Gminy .  

 

> zgłoszoną interpelację radnego Andrzeja Biela zgłosimy jeszcze dzisiaj do Telekomunikacji 

Polskiej z prośbą o usunięcie zagrożenia jaki stanowi nisko wiszący kabel . 

 

 ad. 9. Wnioski i zapytania . 

 

1. Radny Henryk Smolik – wnioskuje o spowodowanie  uruchomienia zegara na wieży 

kościelnej w Rymanowie  i na stacji trafo w Rymanowie Zdroju . 

 

2. Radny Zbigniew Sikora – wnioskuje o : 

 

 dokonanie udrożnienia mostu przy sali domu ludowego w Sieniawie, 

 rozważenie wykonania chodnika przy szkole w Sieniawie, 

 udrożnienie cieku wodnego na odcinku 200 – 300mb w Bartoszowie przez co ulegnie poprawa 

dojazdu rolników do pól uprawnych, 

 ustawienia pojemników na segregację  odpadów na ul. Gospodarskiej w Sieniawie. 

 

3. Radny Stanisław Stapiński – wnioskuje o dokonanie odmulenia rowu przy drodze 1108 

naprzeciw drogi 1107 w kierunku północnym  w rejonie tzw. ,, pasternika ''. 

 

4. Radny Tomasz Rajnik – wnioskuje o dokonanie przeglądu zniszczonych pokryw studzienek 

kanalizacyjnych po akcji odśnieżania w Posadzie Górnej, 

- podaje pod rozwagę możliwość wybudowania sygnalizacji świetlnej obok sklepu Centrym 

w Rymanowie na zasadzie włączania przyciskiem światła aby zasygnalizować  przejście 

przez  drogę, 

- podjęcie starań o wykonanie w miarę możliwości w jak najszybszym terminie odbudowy 

drogi pod okopiskiem w Posadzie Górnej, która jest bardzo zniszczona , a korzysta z niej 14 

gospodarstw. 



 12  - 

 

5. Radny Jan Zywar – wnioskuje  o wykonanie podsypu podmytego przez ostatnie roztopy 

dywanika asfaltowego drogi gminnej w kierunku mojej posesji we Wróbliku Królewskim, 

- wnioskuje o podjęcie działań celem likwidacji powstałego na prywatnym polu dzikiego 

wysypiska śmieci na którym jest złożonych 17 – 18 worków z odpadami przy drodze Sicina 

Wróblik. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar – zwrócił się z zapytaniem czy będą odbierane zużyte stare opony 

samochodowe , 

- zwrócił się z prośbą o podjęcie działań o zwiększenie przepustowości przepustu 

drogowego w kierunku lasu  na ulicy Ogrodowej w Klimkówce. Obecny  przepust  z uwagi 

na małą przepustowość wody powoduje liczne podtopienia posesji. 

 

7. Pani Krystyna Przybyła – sołtys wsi Bzianka  wnioskuje o potrzebę  wykonania remontu 

drogi nr 94 w kierunku do Wójcika. Po ostatnich roztopach karetka pogotowia nie dojechała 

na wezwanie. 

- zwróciła się z zapytaniem o wykonanie sceny w domu ludowym w Bziance. 

 

8. Pan Czesław Szajna – przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rymanowie wnioskuje o : 

- wystąpienie do odpowiednich służb drogowych o wykonanie trzeciego pasa zjazdowego 

przy stacji BP w Rymanowie . Jest tam bardzo niebezpiecznie , ostatnio kolejny wypadek 

śmiertelny. 

- oznakowanie numerami budynków i drzwi w klatkach schodowych wspólnoty 

mieszkaniowej w Rymanowie . Jest to duże utrudnienie dla funkcjonariuszy publicznych i 

innych służb . 

 

9. Pan Janusz Ligenza – przewodniczący Zarządu Osiedla w Rymanowie Zdroju zwrócił się z 

zapytaniem czy w tym roku będą rozpoczęte  inwestycje z zakresu budowy basenu i terenów 

rekreacyjnych w Rymanowie Zdroju. 

 

 ad. 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

>  o uruchomienie zegarów zwrócimy się do proboszcza Parafii w Rymanowie i do Zakładu 

Energetycznego w Krośnie, 

> rozeznamy możliwość realizacji zgłoszonych wniosków przez radnego Sikorę . Pracownik 

Urzędu nawiąże kontakt z radnym w temacie udrożnienia mostka i cieku wodnego. 

> rozeznamy również wskazany problem odmulenia rowu w rejonie tzw. ,, pasternika '' w Milczy. 

> konieczność dokonania przeglądu pokryw studzienek kanalizacyjnych w Posadzie Górnej 

zgłosimy do  ZGK, 

   odnośnie przejścia dla pieszych w Rymanowie trudno coś mi odpowiedzieć , na dzisiejszą chwilę      

   nie widzę tam proponowanego rozwiązania . Trwają prace przygotowawcze nad wybudowaniem 

   na tym odcinku przejścia podziemnego.  Droga w Posadzie Górnej będzie wykonana. 

> sprawdzony zostanie stan drogi gminnej przez pracownika celem określenia sposobu 

zabezpieczenia podmytego dywanika asfaltowego. Podobne działania zostaną podjęte na 

wskazanym ,, dzikim wysypisku śmieci ''. 

> rozeznamy temat możliwości zbiórki zużytych opon samochodowych i o tym powiadomimy 

sołtysów. Do tematu wskazanego przepustu wrócimy w najbliższym okresie czasu. 

> na wskazaną drogę w Bziance pojedzie pracownik celem określenia zakresu robót  jakie 

należałoby wykonać aby poprawić jej stan. Odnośnie sceny w domu ludowym w Bziance proszę 
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Panią sołtys o zgłoszenie się  do mnie celem omówienia tego tematu. 

> wniosek odnośnie bezpieczeństwa na drodze krajowej przekażemy do odpowiedzialnych służb. 

Rozwijanie nadmiernej szybkości na tym odcinku to chyba główny powód tych nieszczęść. 

Podejmiemy ponowne działania przez odpowiednie służby przypominające właścicielom posesji o 

obowiązku ich oznakowania . 

> mam nadzieję, że  inwestor zrealizuje planowaną inwestycję – zagospodarowanie terenów 

sportowo – rekreacyjnych w Rymanowie Zdroju zgodnie z zapisem notarialnym – tj. do 2014 roku. 

 

 Były to odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Ponadto Zastępca Burmistrza Gminy zaapelował o rozwagę w temacie remontów, propozycji 

budowy nowych odcinków dróg z uwagi , że z budżetu gminy na akcję odśnieżania wydatkowano 

już 213.000 złotych. 

 

 W swej wypowiedzi nawiązał do rozpoczętej inwestycji budowy kanalizacji w Bziance, 

zwłaszcza do tematu zwrotu dobrowolnych wpłat mieszkańców na rzecz Gminy Rymanów na 

poczet partycypacji w kosztach budowy kanalizacji . Na odbytym spotkaniu z przedstawicielami 

Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Bziance zostało ustalone, że w związku z tym , że 

mieszkańcy Bzianki poniosą koszty budowy przyłączy domowych Gmina Rymanów deklaruje wolę 

zwrotu dokonanych wpłat na jej rzecz, wpłaconych na poczet partycypacji w kosztach budowy 

kanalizacji , po złożeniu imiennego wniosku oraz podpisaniu indywidualnego porozumienia o 

rozwiązaniu darowizny przez osobę wpłacającą.  Gmina przy udziale Radcy Prawnego 

przygotowała i przesłała gotowe do podpisania dokumenty. 

W skierowanym do Burmistrza Gminy Rymanów pismem z dnia 2 marca 2010 roku Społeczny 

Komitet Budowy Domowych Przyłączy Kanalizacji Sanitarnej w Bziance po konsultacji z 

mieszkańcami zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie mieszkańcom , co według Pana Burmistrza 

oznaczają wyrażenia zawarte w przesłanych do mieszkańców dokumentach :, że jestem świadomy 

konsekwencji związanych ze zwrotem wpłaconej kwoty'' oraz / § 2 ust. 2 Porozumienia / ,, Strony 

oświadczają, że zwrot kwoty o której mowa w ust. 1 wyczerpuje między nimi wszelkie roszczenia z 

tytułu umowy darowizny. W piśmie proszą o zrozumienie problemów i trudności finansowych jakie 

dotykają w obecnym czasie mieszkańców których nie stać na indywidualne porady prawne, a  

mieszkańcy podpisując zaproponowane przez Burmistrza dokumenty muszą być świadomi ich 

skutków prawnych Mieszkańcy nie zgadzają się na używanie  w przesłanych dokumentach słów ,, 

darowizna '' i ,, umowa darowizny '' gdyż gromadzone środki finansowe miały być wyłącznie 

przeznaczone na budowę przyłączy kanalizacyjnych..  Pismo zostało podpisane przez sześciu 

mieszkańców Bzianki. Po złożeniu tego pisma w Sekretariacie Urzędu Gminy podjąłem 

natychmiast działania wyjaśniające . Dysponuję pismem adresowanym na Społeczny Komitet 

Budowy Kanalizacji Przyłączy Kanalizacji Sanitarnej w Bziance z dnia 4 marca 2010 , które 

przekazuję do wiadomości z kopią pisma skierowanego do Burmistrza Gminy na ręce 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie. Pozostał  jednak nierozwiązany dalej problem 

wskazania Przewodniczącego Społecznego Komitetu , który w imieniu wszystkich mieszkańców 

będzie ich reprezentantem .  Odpowiedź dla Społecznego Komitetu w Bziance  przekazuję do rąk 

Pani Krystyna Przybyła – sołtysa wsi Bzianka  jako jednej z tych , która podpisała się w 

skierowanym piśmie. Pani sołtys odpowiedziała, że Przewodniczącym Społecznego Komitetu 

Budowy Przyłączy Kanalizacji Sanitarnej w Bziance jest pierwsza osoba podpisana na tym piśmie. 

Jest nią  Krystyna Przybyła – Ostap. 

Pani sołtys z Bzianki poinformowała , że w dniu 6 marca odbędzie się zebranie mieszkańców w sali 

Domu Ludowego i zaprosiła do wzięcia  udziału w nim Zastępcę Burmistrza Gminy . Ze względu 

na inne zaplanowane wcześniej spotkania Gminę Rymanów na zebraniu mieszkańców będzie 
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reprezentował pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizacje inwestycji. 

 

 

 

 ad. 10 . Zamknięcie sesji . 

 

 

 Prowadzący obrady XXXIX sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 12 45   

Przewodniczący zamknął obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół  zakończono. 

 

 

 

Protokołował :         Przewodniczący 

         Rady Miejskiej w Rymanowie  

/ Wł. Cypcar /        Henryk  Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


