
     P r o t o k ó ł  Nr XXIV / 12 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, odbytej w dniu 22 czerwca 2012 roku 

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

 

 

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

Henryk Smolik 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Grażyna Skolarczyk   - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego, 

Wojciech Farbaniec   - Burmistrz Gminy Rymanów, 

Jan  Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów, 

Marek Penar    - Sekretarz Gminy, 

Bernarda Łożańska   - Skarbnik Gminy, 

Bożena Zajdel   - Radca Prawny, 

Sławomir Szczepaniak   - Naczelny Lekarz Uzdrowisk Podkarpackich, 

Adam Dutka    - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie, 

Grzegorz Sołtysik   - Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie, 

Jan Kilar    - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu, 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że  w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Marian Różowicz. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy, który wniósł o : 

1/ uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

W wyniku głosowania wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie został przyjęty przy 12 głosach za. 
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXIII 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. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji wraz z informacją o 

działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje radnych. 

8. Informacja na temat organizacji i form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 

Gminie Rymanów w okresie wakacyjnym. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie. 

 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, 

 2/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

 3/ uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 

 4/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymanów na lata 

 2012 – 2014, 

 5/ przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rymanów na lata 

 2012 – 2015, 

 6/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego '' Klimkówka 2/2012'', 

 7/ przystąpienia do sporządzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

 Przestrzennego '' RYMANÓW '', 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

 użytkowania części działki nr 66/1, położonej w Rymanowie Zdroju, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

 przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych  

 w Posadzie Górnej pod budowę kabla światłowodowego, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

 działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Desznie, 

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

 działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie oraz  

 ustanowienia służebności dojazdu, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę  

 Rymanów działki , położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 13/ nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki  

 Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie sesji.        
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W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad XXIV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie odbytej w dniu 29 maja 2012 roku . 

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informacje o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja  - załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5. Informacje o sposobie załatwienia zgłoszonych interpelacji i wniosków na XXIII 

sesji przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów. 

Informacja - załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie,wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 25 maja 2012 roku do 20 

czerwca 2012 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar . 

Informacja - załącznik do protokołu. 

 

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

29 maja do 22 czerwca 2012 roku oraz informację z postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 29.05 do dnia 21.06.2012 roku. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Ad. 7. Interpelacje radnych. 

 

1. Maciej Kandefer – z Rymanowa w imieniu mieszkańców interpeluje do Burmistrza 

Gminy o zorganizowanie strzeżonego kąpieliska dla dzieci na czas wakacji na terenie 

Gminy Rymanów, 

 

2. Bronisław Bruk – z Puław interpeluje o wykonanie naprawy dwóch uszkodzonych 

przepustów na drodze gminnej w Głębokiem, 

 

3. Andrzej Wierrnusz – z Rymanowa zgłosił interpelację w sprawie naprawy przyczółka 

kładki dla pieszych  łączącej ul. Mitkowskiego z ul. Kolejową z uwagi na fakt, że 

niebezpiecznie obwisł tam ułożony dywanik asfaltowy.  

 

Ad. 8. Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację w temacie organizacji form 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie  wakacyjnym przez szkoły i  instytucje 

kultury. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

Informację Rada przyjęła do wiadomości. 
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Ad. 9. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Jan Kilar złożył informację o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

Informację Rada przyjęła do wiadomości. 

 

   /  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 3o  / 

 

 

Ad. 10. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał Przewodniczący 

Rady poinformował, że projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez obradujące 

Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

1/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

 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 XXIV / 272 / 12.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów. 

 

 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 XXIV / 273 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Uzdrowiska wynika z 

nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, która zobowiązała gminy uzdrowiskowe 

do dostosowania obowiązujących zapisów statutów uzdrowisk do wymagań określonych w 

zmienionym powyższą ustawą art.41. 
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W nowelizacji ustawy określono dodatkowe wymagania co do treści tego dokumentu w 

szczególności dotyczące : formy i miejsca prowadzenia punktów sprzedaży pamiątek, 

wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, formy 

i miejsca lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych oraz właściwości naturalnych surowców 

leczniczych występujących na terenie uzdrowiska i właściwości leczniczych klimatu. 

 

 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 XXIV / 274 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymanów na lata 

2012 – 2014. 

 

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

 

 Uzasadnienie : Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza działania mające na 

celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz przywracanie zdolności tych rodzin do prawidłowego 

funkcjonowania. Program powstał w oparciu o diagnozę problemów rodzin z terenu Gminy 

Rymanów, opracowaną na podstawie danych statystycznych pochodzących ze źródeł : 

ewidencji ludności Referatu Spraw Obywatelskich, rejestrów i sprawozdań Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, danych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

, informacji Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 

 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 XXIV / 275 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Rymanów na lata 

2012 – 2015. 

 

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

 

 Uzasadnienie : Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego nakłada na samorządy gmin 

zadania upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i 

stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu . Gminy maja obowiązek ustalić 

priorytety promocji zdrowia psychicznego oraz opracować lokalny program promocji 
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zdrowia psychicznego. Źródłem finansowania programu będą środki własne uwzględnione 

w programach pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

 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 XXIV / 276 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego '' Klimkówka 2 ''. 

 

 Z  treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : wpłynął wniosek mieszkańców Klimkówki o opracowanie Planu 

umożliwiającego realizację planowanych  inwestycji na należących do nich działkach. 

Planowanym przeznaczeniem będzie głównie zabudowa mieszkaniowa. 

 

 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 XXIV / 277 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego '' RYMANÓW ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : wpłynęły wnioski o zmianę Planu w zakresie umożliwiającym 

realizację planowanych przez wnioskodawców inwestycji na należących do nich działkach. 

Planowanym przeznaczeniem będą usługi, a w drugim i trzecim przypadku zmiana 

przeznaczenia terenu z rolniczego na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

 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 XXIV / 278 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



      -  7  - 

 

 

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

użytkowania części działki nr 66/1 położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : ze względu na protest Wspólnoty Mieszkaniowej w Rymanowie 

Zdroju zmienia się lokalizację szafy telekomunikacyjnej z działki nr 70/2 na działkę nr 66/1 

w Rymanowie Zdroju. 

 

 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 XXIV / 279 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie 

Górnej pod budowę kabla światłowodowego. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : firma Comp-Serwis wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na  

wykonanie urządzeń telekomunikacyjnych w postaci linii kablowej napowietrznej przez 

działki gminne oraz na słupach gminnych . Niezbędne zatem jest odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu. 

 

 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 XXIV / 280 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Desznie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : właściciel działki 708/13 wystąpił z wnioskiem o sprzedaż części 

działki gminnej nr 373/1 o pow.0,0250 ha położonej w Desznie w celu poszerzenia swojej 

działki na której zamierza prowadzić działalność gospodarczą. 
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 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 XXIV / 281 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie oraz 

ustanowienia służebności dojazdu. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów wystąpił z wnioskiem o 

sprzedaż części działki nr 511 w Rymanowie pod budowę stacji transformatorowej. 

Zainteresowani posiadają decyzję zatwierdzającą projekt budowlany oraz zezwolenie na 

budowę . 

 

 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 XXIV / 282 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Rymanów działki , położonej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

 Uzasadnienie : Gminna Spółdzielnia w Rymanowie wystąpiła  z wnioskiem o 

przejęcie na rzecz Gminy Rymanów drogi wewnętrznej położonej we Wróbliku 

Szlacheckim. Działka wokół drogi została podzielona na działki budowlane na których 

wybudowano budynki prywatne . Droga ta w chwili obecnej jest zbędna dla Gminnej 

Spółdzielni. 

 

 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 XXIV / 283 / 12.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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13/ nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 Uzasadnienie : podjęcie uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie wynika z konieczności dostosowania 

jego postanowień do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 

112, poz. 6564 z póź. zm / . 

 

 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 XXIV / 284 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> Radnemu Maciejowi Kandefer odpowiedział , że w okresie jednego tygodnia otrzyma 

pisemną odpowiedź na zgłoszoną interpelację w sprawie zorganizowania strzeżonego 

kąpieliska dla dzieci na czas wakacji na terenie Gminy Rymanów. 

 

> Radnym Bronisławowi Bruk i Andrzejowi Wiernusz odpowiedział, że niezwłocznie 

zostaną podjęte działania w zakresie wykonania i zabezpieczenia wskazanych w 

interpelacjach miejscach, które stanowią poważne zagrożenia. 

 

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tomasz Rajnik- zgłosił wniosek o wystąpienie do Zarządu Dróg Krajowych o 

wykonanie naprawy wybitego i rozjechanego pobocza przy drodze krajowej nr 28 w 

Rymanowie przy wjeździe do Biedronki i stacji paliw BP. 

 

2. Radny Wacław Pelczarski – wystąpił z wnioskiem o udrożnienie 2 przepustów przy 

drodze wojewódzkiej w Ladzinie. Ich niedrożność powoduje, że zalewane są posesje 

i piwnice domostw. 

 

3. Radny Andrzej Pitrus – wnioskuje o wystąpienie do zarządu dróg wojewódzkich o 

wybranie rowów po lewej stronie drogi w Króliku Polskim i o oczyszczenie 

przepustu pod drogą przy posesjach o numerach 271 do 273, 

- skierował zapytanie do Naczelnego Lekarza Uzdrowisk Podkarpackich w temacie 

planowanej przez Rząd RP prywatyzacji Uzdrowisk , a zwłaszcza z zakresu usług 

sanatoryjnych szczególnie dla dzieci  przebywających na leczeniu w naszym rymanowskim 

uzdrowisku. 
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4. Janusz Dąbrowski – sołtys wsi Głębokie wnioskuje o dowiezienie żwiru na drogę 

polną w Głębokiem celem zlikwidowania powstałego na niej wgłębienia w którym 

gromadzi się woda utrudniająca przejazd tą drogą . 

 

5. Czesław Szajna – Przewodniczący Zarządu Osiedla miasta Rymanowa skierował 

zapytanie dotyczące wydania pozwolenia na ustawienie budek przy Pijalni Wód w 

Rymanowie Zdroju , które swym wyglądem zdaniem wnioskodawcy przypominają 

tzw.,, wychodki ''. Nie powinny być one usytuowane w tym miejscu ?. 

 

Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

>Radnemu Tomaszowi Rajnik odpowiedział, że wniosek zostanie skierowany do Zarządu 

Dróg Krajowych w Krośnie, 

 

> Wnioski radnych Wacława Pelczarskiego i Andrzeja Pitrusa skieruję do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich.  

 

> Radnemu Andrzejowi Pitrusowi  odpowiedział, że prywatyzacja Uzdrowisk nastąpi. 

Ostatnio uczestniczyłem  w obradach Kongresu Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy podczas  

którego omawiano sytuację obecną polskich uzdrowisk, plany prywatyzacji uzdrowisk 

będących spółkami Skarbu Państwa, konkurencyjności polskich uzdrowisk w rywalizacji z 

uzdrowiskami europejskimi. 

 

 Lekarz Naczelny Uzdrowisk Podkarpackich  odpowiedział, że Spółka Uzdrowiskowa 

S.A w Rymanowie Zdroju od kilku lat dopłacała do lecznictwa sanatoryjnego dzieci ale nie 

pozwolimy na to żeby zaprzestać tej działalności. 

 

> Sołtysowi wsi Głębokie odpowiedział, że pracownik Gminy nawiąże z nim kontakt w celu 

uzgodnienia zakresu robót, 

 

> Przewodniczącemu Zarządu Osiedla miasta Rymanowa odpowiedział, że 

podejmowaliśmy działania aby uporządkować handel w Uzdrowisku. Efekty tego już są. 

Będziemy się wsłuchiwać w opinie mieszkańców i kuracjuszy. 

 

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w swym wystąpieniu  

omówił nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów wielkogabarytowych , które są 

składane we wskazanych miejscach w Gminie Rymanów. Ostatni ich odbiór uwidocznił, że 

miejsca składowania tych odpadów stały się wysypiskami odpadów zmieszanych. 

Zwrócił się z prośbą, apelem do radnych i sołtysów aby na odbywanych spotkaniach, 

zebraniach z mieszkańcami swych miejscowości zwrócili na to uwagę. 
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Ad. 14. Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XXIV sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 

Henryk Smolik poinformował, że porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

został zrealizowany w całości. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 115o zamknął 

obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

Wł. Cypcar 

         Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

 


