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

 

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29 stycznia 2010 roku 

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

 

 

 Sesję XXXVIII otworzył o godzinie 9 10   i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 

Marek Penar - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel - Radca Prawny. 

Adam Dutka - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Jan Kilar - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

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 15 radnych. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

wniósł o : 

1/ Złożenie informacji z działalności Zastępcy Burmistrza Gminy za okres od 30 listopada 2009 

roku do 29 stycznia 2010 roku. 

2/ Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla 

Energii Wiatrowej Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach, 

 udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania gruntem, 

 udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego dysponowania 

gruntem, 

 przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Rzeszowie zadań związanych z organizacją ruchu w obrębie drogi 

krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Rymanów. 

 

 Innych wniosków nie było. 

Zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  : 

 

1/ Złożenie informacji z działalności Zastępcy Burmistrza Gminy za okres od 30 listopada  2009 

roku do 29 stycznia 2010 roku.  

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

Zostanie on rozpatrzony w punkcie 5 otrzymanego porządku obrad. 
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2/ Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał : 

 

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu dla energii Wiatrowej Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach. 

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

 

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego 

dysponowania gruntem. 

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

 

 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego 

dysponowania gruntem. 

 W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 wniosek przyjęty. 

 

 w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadań związanych z organizacją ruchu w obrębie 

drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Rymanów. 

W wyniku głosowania : głosujących – 15, za – 15 wniosek przyjęty. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 15 jako podpunkty 12, 13, 14, 15. 

 

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

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

głosowanie. 

 

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

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o podjętych działaniach w 

okresie od XXXIV sesji. 

 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII sesji wraz 

z informacją  z działalności Zastępcy Burmistrza Gminy za okres od 30 listopada 2009 roku 

do 29 stycznia 2010 roku. 

 

6. Interpelacje radnych. 

 

7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady za 2009 rok. 

 

8. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady na 2010 rok. 

 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku. 

 

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2009 roku. 
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11. Raport z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za 2009 

rok. 

 

12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2010 rok. 

 

13. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 

2010 rok. 

 

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów za 2009 rok. 

 

15. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rymanów, 

 

 2/ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI / 365 / 09 z dnia 11 grudnia w sprawie uchwalenia 

budżetu gminy na 2010 rok, 

 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 

 4/ nadania Gimnazjum w Milczy imienia księdza Tadeusza Jakubińskiego, 

 

 5/ nadania nazwy ulicy w Klimkówce Świętego Krzyża, 

 

 6/ uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, ŁAZY 1/2007 '' w 

miejscowości Łazy , w gminie Rymanów, 

 

 7/ zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, 

 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 3614/4 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce, 

 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym, 

 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 

 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, 
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 13/ przyjęcia oświadczenia dotyczącego leczenia i rehabilitacji dzieci w Rymanowie Zdroju, 

 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 

dla Energii Wiatrowej Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach, 

 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania 

gruntem, 

 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego 

dysponowania gruntem, 

 

 17/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją  Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadań związanych z organizacją ruchu w obrębie 

drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Rymanów. 

 

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

17. Wnioski i zapytania. 

 

18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

19. Zamknięcie sesji. 

 

 ad. 3 porządku obrad 

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

 

 Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 

grudnia 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

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

okresie od  XXXIV sesji. 

 

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

przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 

 ad. 5.  Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII 

sesji wraz z informacją z działalności Zastępcy Burmistrza Gminy za okres od  30 listopada 

2009 roku do 29 stycznia 2010 roku. 

 

 Informację / załącznik / do protokołu z wykonania uchwał podjętych na XXXIV, XXXV, 

XXXVI , XXXVII sesji Rady Miejskiej przedstawił Marek Penar – Sekretarz Gminy. 

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

od 30 listopada 2009 roku do 29 stycznia 2010 roku przedstawił Wojciech Farbaniec. 
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 ad. 6 .  Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Andrzej Wiernusz – interpeluje o podjęcie zdecydowanych działań w stosunku do 

właścicieli psów. Ostatnio nasiliła się ilość wałęsających psów w rejonie Rymanowa / 

Posady Dolnej /.Grupa ośmiu wałęsających się psów gromadzi się pomiędzy ogrodzeniami 

siatkowymi posesji, którymi przechodzą  mieszkańcy okolicznych posesji. Są trudności z 

przejściem i przewidzeniem na jakie skutki można być narażonym z ich strony. 

 

2. Radny Zbigniew Sikora – interpeluje o podjęcie działań w zakresie budowy chodnika przy 

drodze wojewódzkiej od strony Gniewoszówki w kierunku do zapory z uwagi na nasilający 

się ruch samochodowy w okresie zimowym i sezonie letnim. Wnioskuje o odbycie 

spotkania na wskazanym odcinku z udziałem zarządcy drogi, mieszkańców, radnych 

wojewódzkich żeby omówić ten  temat i podjąć wspólne działania rozwiązania tego 

problemu. 

 

 

 ad. 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady  za 2009 rok. 

 

 

Rada Miejska przyjęła do wiadomości roczne sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady w 

2009 roku : 

 Komisji Rewizyjnej, 

 Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, 

 Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia, 

 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 

/ Sprawozdania z działalności Komisji – załączniki do protokołu /. 

 

 

 ad. 8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2010 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili projekty planów pracy na 2010 rok. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2010 rok. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVIII / 378 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku. 

 

Sekretarz Gminy Marek Penar  omówił realizację programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku. 
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Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Sprawozdanie załącznik do protokołu. 

 

Stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy 

Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku  

zakończono omawianie tego tematu. 

 

 

 ad. 10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2009 roku. 

 

 Wojciech Farbaniec -  Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  przedstawił sprawozdanie z realizacji programu. 

Sprawozdanie – załącznik do protokołu . 

 

W zapytaniu radni pytali o efekty realizacji tego programu oraz czy komisja ma wpływ na 

ograniczenie pozyskiwania alkoholu z innych nielegalnych żródeł. 

 

 Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Rymanów za rok 2009 , który w głosowaniu został przyjęty  przy 15 głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 379 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 11. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 

Gminie Rymanów za 2009 rok. 

 

 Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za 2009 rok. 

Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 

 

 Wojciech Farbaniec przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza 

Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku, który w 

głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 380 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad.12. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2010 rok. 

 

 Wojciech Farbaniec – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zapoznał z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2010 rok. 

Program – załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 
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 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVIII / 381 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 13. Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Rymanów na 2010 rok. 

 

 Wojciech Farbaniec – Zastępca Burmistrza Gminy omówił Program Przeciwdziałania  

Narkomanii w Gminie Rymanów na 2010 rok. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Z projektem Uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 382 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

  

 ad. 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na 

poszczególnych stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Rymanów za 2009 rok. 

 

 Rada Miejska w Rymanowie przyjęła do wiadomości przedstawione przez Zastępcę 

Burmistrza Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego za 2009 rok. 

 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 50 . 

 

Salę obrad opuścił radny Tomasz Rajnik. 

 

 ad. 15.  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ; 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rymanów. 

 

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

 

Uzasadnienie : w dniu 1 sierpnia 2009 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o 

zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji 

publicznej w województwie, która wprowadziła zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Nowelizacja ta pozbawia burmistrza kompetencji do określania wymagań, 
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jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający  się o uzyskanie zezwolenie na prowadzenie                         

w/w działalności. Nowe przepisy upoważniają rady gmin do określenia ww. wymogów w drodze 

uchwał. 

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Gminy 

Rymanów z dnia 7 czerwca 2006 roku  utraciło swoją moc z chwilą wejścia w życie ustawy 

zmieniającej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 383 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

2/ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI / 365 / 09 z dnia 11 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 384 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

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

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 385 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ nadania Gimnazjum w Milczy imienia  księdza Tadeusza Jakubińskiego. 

 

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

Milczy. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

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

Publicznych w Milczy zwrócili się z wnioskiem o nadanie  – Gimnazjum w Milczy imienia księdza 

Tadeusza Jakubińskiego. Nadanie Gimnazjum tego samego imienia co Szkole Podstawowej jest 

sprawą formalną, ponieważ zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum, już od 10 
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lat mają wspólnego Patrona księdza Tadeusza Jakubińskiego i wszyscy wspólnie obchodzą w 

pażdzierniku jego święto. 

 

 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 XXXVIII / 386 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował delegacji aktu nadania Gimnazjum w Milczy 

imienia księdza Tadeusza Jakubińskiego . 

Podziękowania Radzie Miejskiej za nadanie imienia złożyła dyrektorka ZSP w Milczy Pani Beata 

Kozerska – Szewczyk. 

 

5/  nadania nazwy ulicy w Klimkówce Świętego Krzyża. 

 

 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił sekretarz Gminy. 

 

Uzasadnienie : sołtys wsi Klimkówka wraz z Radą Sołecką  zwrócili się z wnioskiem o nadanie 

drodze gminnej o numerze 3045 nazwy ulica Świętego Krzyża. Nazwa ta jest jak najbardziej 

zasadna z uwagi na fakt, iż prowadzi ona do miejsca kultu religijnego jakim jest kościółek , a w nim 

płynący łaskami krucyfiks z XIV wieku. 

Poprzez nadanie imienia droga ta otrzyma swoją indywidualną tożsamość. Będzie się wyróżniać 

spośród innych dróg, a nawet w całej Gminie. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVIII / 387 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar. 

 

6/ uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,ŁAZY 1/2007 '' w 

miejscowości Łazy w gminie Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem planu jest obszar położony we wschodniej części miejscowości Łazy o 

powierzchni około 39 ha z  przeznaczeniem terenów na : tereny zabudowy techniczno -

produkcyjnej – lokalizacji elektrowni wiatrowych , tereny komunikacji i tereny rolnicze. Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,, Łazy 1/2007 '' , został opracowany zgodnie z ustawą o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest on zgodny z polityką przestrzenną gminy 

określoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rymanów jak również zgodny z bieżącą polityką gminy. 

W omawianiu i prezentacji planu uczestniczył Wiesław Bocianowski – autor opracowania . 

 

W dyskusji radny Zbigniew Sikora wystąpił z wnioskiem  o podwyższenie jednorazowej opłaty od 

wzrostu wartości nieruchomości z proponowanej w projekcie uchwały 20 % na 30 %. 
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W wyniku głosowania wniosek został przyjęty przy 13 głosach za. 

 

Innych wniosków i zapytań nie było. 

 

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

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 2 wstrzymało się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 388 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 roku. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał sekretarz Gminy. 

 

 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 XXXVIII / 389 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki 3614/4 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gmin. 

 

Uzasadnienie : działka o powierzchni 0,09 ha położona w Klimkówce jest przeznaczona do 

sprzedaży w drodze przetargu na wniosek właściciela nieruchomości sąsiedniej. Działka ta łączy się 

z jego działką siedliskową. 

 

 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 XXXVIII / 390 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym. 

 

 Z projektem Uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  działka nr 651 o pow. 0,26 ha jest drogą dojazdową stanowiącą współwłasność osób 

posiadających w tym terenie działki. Zainteresowany zwrócił się z wnioskiem o zakup udziału w 

działce ponieważ mieszka przy tej drodze , a nie jest jej współwłaścicielem. Pozostali właściciele 

działek posiadają udział w drodze w związku z tym proponuje się  sprzedaż w drodze  
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bezprzetargowej. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było 

 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 391 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1961/1 

o powierzchni 0,29 ha położonej w Ladzinie  zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy 

dzierżawnej. Propozycja przedłużenia  umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej 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 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XXXVIII / 392 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej zwrócił się z prośbą o 

przedłużenie umowy dzierżawnej na grunt pod garażem w Rymanowie Zdroju działka nr 89 o pow. 

18 m2. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat z 

przeznaczeniem pod lokalizację tymczasowego garażu. 

 

 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 XXXVIII / 393 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata. 
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 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej zwrócił się z prośbą o 

przedłużenie umowy dzierżawnej na grunt położony w Rymanowie Zdroju – Desznie, cz. działek nr 

1199/6,1223, 1224 o powierzchni łącznej 1,49 ha . Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w 

drodze bezprzetargowej 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 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVIII / 394 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/  przyjęcia oświadczenia dotyczącego leczenia i rehabilitacji dzieci w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : od 2000 roku odnotowuje się coroczny spadek zainteresowania leczeniem i 

rehabilitacją dzieci w Uzdrowiskach przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Ochrony 

Zdrowia. Uzdrowisko Rymanów Zdrój jest największym zakładem pracy w naszej Gminie, w tym 

grupy 40 nauczycieli i wychowawców . Stąd apel do osób i instytucji o pomoc i wstawiennictwo w 

działaniach na rzecz zachowania dziecięcego lecznictwa sanatoryjnego jako wyraz troski Państwa o 

swoich najmłodszych obywateli. 

 

 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 XXXVIII / 395 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu dla 

Energii Wiatrowej Sp. z o.o  z siedzibą w Gliwicach. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z budową Farmy Wiatrowej liczącej 13 turbin w gminie Rymanów przez 

spółkę Energia Wiatrowa w miejscowości Klimkówka, Ladzin, Wróblik Królewski oraz Wróblik 

Szlachecki spółka zwróciła się z ponowną prośba o wyrażenie zgody na prawo dysponowania 

gruntem Gminy Rymanów w celu wykonania we własnym zakresie i ze swoich środków  remontu i 

modernizacji dróg dojazdowych i rowów . Stąd zostały przedłożone trzy projekty uchwał  

dotyczące ustanowienia służebności przesyłu, zawarcia umowy odpłatnego i nieodpłatnego 

dysponowania gruntem. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 396 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy odpłatnego dysponowania 

gruntem. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 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 XXXVIII / 397 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16/udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy nieodpłatnego dysponowania 

gruntem. 

 

 Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 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 XXXVIII / 398 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

17/ przystąpienia Gminy Rymanów do wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie zadań związanych z organizacją ruchu w 

obrębie drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w m. Rymanów. 

 

 Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie :  przedmiot porozumienia dotyczy budowy podziemnego przejścia dla pieszych pod 

drogą krajową nr 28 w rejonie szkoły w Rymanowie wraz z dojściami do przejścia. 

 

 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 XXXVIII / 399 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 ad. 16.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

> w najbliższym tygodniu podejmiemy wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Strażą 

Miejską  działania uświadamiające mieszkańców o obowiązku trzymania psów na uwięzi , 

 

> interpelację radnego Zbigniewa Sikory przekażemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o 

podjęcie działań w zakresie budowy chodnika  celem poprawy stanu bezpieczeństwa zwłaszcza 

dzieci i młodzieży dochodzących do szkoły. 

 

 ad. 17. Wnioski i zapytania. 

 

1. Radna Krystyna Przybyła – Ostap  zwróciła się z wnioskiem aby Burmistrz Gminy wystąpił 

do projektanta opracowującego dokumentację na budowę kanalizacji w Bziance, aby na 

podstawie określenia definicji ,, co to jest przyłącze kanalizacyjne''  wyliczył ich łączną 

długość , którą mieszkańcy mają wykonać we własnym zakresie. 

Na stronie internetowej określenie przyłącze kanalizacyjne -  jest to odcinek łączący dom z 

pierwszą studzienką. 

 

2. Sołtys wsi Głębokie Janusz Dąbrowski zwrócił się z prośbą  o dofinansowanie remontu 

kładki do kościoła w Głebokiem, 

 

3. Radny Marian Różowicz  zwrócił się z wnioskiem o dokonanie przez zarządcę Drogi 

Krajowej  w Klimkówce przeglądu drzew rosnących przy drodze. Ich stan zagraża 

bezpieczeństwu  użytkowników drogi zwłaszcza w czasie silnych podmuchów wiatru kiedy 

suche gałęzie a niekiedy łamiące się drzewa spadają na drogę. 

 

4. Sołtys wsi Puławy Bronisław Bruk – pytał, czy będzie powołana Komisja do spraw analizy 

odbioru odpadów z gospodarstw domowych żeby umożliwić mieszkańcom Puław i 

Wisłoczka możliwość zapłaty za zgromadzone ilości śmieci w pojemnikach , które zakupili 

we własnym zakresie. 

 

5. Radny Andrzej Biel podziękował za podjęte działania w zakresie realizacji wniosku o 

budowę boiska ORLIK- 2012  w Rymanowie. 

 

6. Sołtys wsi Bałucianka Jan Dudzik wskazał na potrzebę wykonania remontu odcinka drogi 

powiatowej w kierunku cerkwi w Bałuciance. 

 

7. Radny Henryk Smolik skierował zapytanie do Komendanta Komisariatu Policji w 

Rymanowie ,  przy rozpatrywaniu raportu o stanie narkomanii w gminie Rymanów   – jaki 

jest zakres tego problemu w Gminie Rymanów. 

 

8. Radny Andrzej Wiernusz – zwrócił się  do Komendanta Komisariatu Policji o podjęcie 

interwencji w zakresie wykrycia sprawców nasilających się wybryków chuligańskich 

dokonywanych  w Posadzie Dolnej. 
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 ad. 18.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

> gmina nie dysponuje dokumentacją na dodatkowe studzienki i przyłącza kanalizacyjne w 

Bziance. Radnej udzielimy odpowiedzi na zgłoszony wniosek. 

 

> gmina z budżetu nie może dofinansować remontu kładki w Głębokiem, 

 

> podejmiemy wspólne działania w zakresie dokonania przeglądu rosnących kasztanów przy drodze 

krajowej w Klimkówce . Żywotność ich powoli się kończy. 

 

> komisja d/s odbioru odpadów  stałych złożona z członków komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

Uzdrowiskowych i przewodniczących pozostałych komisji powstała. W przyjętym planie działania 

Komisji na 2010 rok takie  posiedzenie Komisji planowane jest do odbycia w miesiącu marcu. 

System odbioru odpadów na terenie Gminy mamy dobry i sprawdzony, co nie oznacza, że należy 

poszukiwać rozwiązań lepszych. Powołana dorażna Komisja ma zająć się tą problematyką. 

 

> skierujemy wniosek o poprawę stanu odcinka drogi powiatowej w Bałuciance  do Starosty, 

 

> podjęte już zostały działania w zakresie ograniczenia aktów  wandalizmu w Posadzie Dolnej, 

 

> na terenie Gminy w 2009 roku były trzy przypadki posiadania narkotyków. Nie udało się nam 

dojść do osoby sprzedającej. Aby ograniczyć problem narkomanii apeluje się o współpracę 

wszystkich mieszkańców Gminy z Komisariatem Policji w celu ujęcia dilerów, którzy 

rozprowadzają narkotyki. 

 

 Były to odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy i Komendanta Komisariatu Policji na 

wnioski i zapytania. 

 

 

 ad. 19. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XXXVIII sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

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

zrealizowany w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 13 5o 

Przewodniczący zamknął  obrady  XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.. 

 

 Na tym protokół zakończono . 

 

 

 

Protokołował :            Przewodniczący 

           Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /           Henryk  Smolik 
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W przerwie obrad  sesji odbyło się spotkanie z działaczami Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w 

Rymanowie w związku z rocznicą XX -lecia jego reaktywowania. 

Po wystąpieniu Prezesa TG Sokół w Rymanowie Pana Zygmunta Pelczara przedstawiającego rys 

historyczny powstania Sokoła i sukcesów  MSS Sokół nastąpiło wręczenie odznaczeń medali XX- 

lecia  Sokolstwa Polskiego dla : 

 

 Ignacego Bieleckiego, 

 Bogdana Michalskiego, 

 Kazimierza Cetnarskiego, 

 Bogdana Porembskiego, 

 Ryszarda Krukara. 

 

Została również wręczona Nagroda dla Andrzeja Szczęsnego mieszkańca Sieniawa za wybitne 

osiągnięcia sportowe za 2009 rok. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


