
     P r o t o k ó ł  Nr V / 07

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu  29  marca 2007 roku w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11

Obecni wg, załączonych list obecności  /  załączniki  /

Posiedzeniu przewodniczył  Pan  Henryk  S m o l i k   -  Przewodniczący  Rady  Miejskiej w 
Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9 05, a zakończono o godzinie 13 15 .

W sesji uczestniczyło 15  radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan  Jan  Rajchel.

3. Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów Pan  Wojciech  Farbaniec.

4. Sekretarz Gminy  Pan  Marek  Penar .

5. Skarbnik Gminy  Pani  Bernarda  Łożańska.

6. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie Pani Maria
Knap.

7. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Zbigniew  Jaworski.

8. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan  Jan  Kilar.

9. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

10.Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.

11.Kierownik Zespołu Powiatowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani
Anna Rymarowicz i Pani Elżbieta Klimkowska – pracownik Ośrodka w Rymanowie.

Pan  Henryk  Smolik  -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia 
V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdzając, że w sesji uczestniczy wystarczająca liczba 
radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po otwarciu sesji  Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem , czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpił Pan Burmistrz Gminy, który 
wniósł o rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,
2/ opracowania ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów 
    na lata 2007 – 2010 ''.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił  radny Pan Kielar Kazimierz, a dotyczył on 
zdjęcia z porządku obrad  w punkcie 10 – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie podpunktu 1 i 
2 , które dotyczyły :

1/ udzielenia Burmistrzowi  Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,
2/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  zawarcie  umowy  zamiany  nieruchomości  w 
Bałuciance.

Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  głosowania  zgłoszonych  wniosków  do  porządku  obrad  w 
kolejności ich zgłoszenia.

Wniosek  w  sprawie  wprowadzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy 
Rymanów  na 2007 rok.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15 , za 14 , 1 wstrzymujący.

Wniosek  w sprawie  wprowadzenia  projektu  uchwały  w sprawie  opracowania  ,,  Strategicznego 
programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2007 – 2010 ''.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za – 15.

Wniosek  w sprawie zdjęcia z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi  Gminy zgody na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej 
własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.
Wniosek został poddany głosowaniu : głosujących 15, przeciw – 11, wstrzymało się od głosu – 4 .
Wniosek został odrzucony.

Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości w Bałuciance.
Wniosek został poddany głosowaniu : głosujących 15, przeciw – 11, wstrzymało się od głosu – 4.
Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił  porządek obrad V sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych w 

okresie od IV sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 

uchwał podjętych na IV sesji Rady Miejskiej.
7. Interpelacje  radnych.
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8. Sprawozdanie  Burmistrza  Gminy  z  realizacji  uchwalonego  programu  współpracy  Gminy 
Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.

9. Informacja  kierownika Powiatowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat 
zasad  funkcjonowania  Ośrodka  w  2007  roku  oraz  pomocy  w  wypełnianiu  wniosków 
obszarowych w Gminie Rymanów.

10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,

2/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy zgody na zawarcie  umowy zamiany nieruchomości  w 
Bałuciance,

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim,

4/  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  z  wodociągu  komunalnego  
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,

5/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczone przez Uzdrowisko  
Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju,

6/ zmian w budżecie Gminy Rymanów  na 2007 rok,
7/ opracowania ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na  

lata 2007 – 2010 ''.

11.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie sesji.

ad. 3 porządku obrad
--------------------------

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu ; głosujących 
15, za 15.

ad. 4 porządku obrad
-------------------------

W głosowaniu jawnym protokół IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 
14 głosach za i 1 wstrzymującym.

ad. 5 porządku obrad
--------------------------

Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik – przedstawił informację ze swej działalności w 
okresie od  IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

/ Informacja – załącznik do protokołu /
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ad. 6 porządku obrad
--------------------------

Pan  Jan  Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił informację ze swej działalności wraz z 
informacją  z  wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  podjętych  na  IV  sesji  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

/ Informacja   -  załącznik do protokołu /

ad. 7 porządku obrad   -     I n t e r p e l a c j e   radnych
--------------------------

1. Radny Pan Biel Andrzej – zam. Rymanów

– zgłosił  interpelację w sprawie umieszczenia kamer na Rynku i  w pobliskim parku w 
Rymanowie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Radna Pani Dereniowska  Zofia  -   zam. Królik Polski

– zgłosiła interpelację w sprawie naprawy uszkodzonego mostu drewnianego na drodze 
powiatowej w Bałuciance,

3. Radny Pan Kielar Kazimierz -  zam. Klimkówka

– nawiązał  do  interpelacji  jaką  zgłosił  na  poprzedniej  sesji  Rady,  która  dotyczyła 
podmytego przez przepływającą rzekę łuku drogi powiatowej na zakręcie przy wjeżdzie 
na  drogę  do  kościółka  w  Klimkówce.  Podkarpacki  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń 
Wodnych w Krośnie oświadczył mu telefonicznie , że skierowana interpelacja  ich nie 
dotyczy, ponieważ zarządcą  potoku jest  Gmina Rymanów.

4. Radny Pan Stapiński Stanisław  -  zam.  Milcza

– zgłosił  interpelację  o  naprawę  pokrycia  dachu  na  byłej  szkole  w  Łazach  ,  który 
przecieka. Powoduje to niszczenie stropu. Jest to zagrożenie dla mieszkańców, którzy 
korzystają z tego obiektu.

ad. 8 porządku obrad
--------------------------

Pan  Wojciech  Farbaniec -  zastępca Burmistrza Gminy omówił sprawozdanie z realizacji 
uchwalonego programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2006 roku.

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /
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Dyskusji i zapytań nad sprawozdaniem nie było.



Stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedłożone przez Burmistrza 
Gminy Rymanów sprawozdanie z realizacji uchwalonego programu współpracy Gminy Rymanów z 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku  Przewodniczący Rady 
zamknął omawianie tego tematu.

ad. 9 porządku obrad
--------------------------

Pani Anna  Rymarowicz – kierownik Powiatowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego  przedstawiła   zadania  jakie  w  roku  2007  będą  realizowane  przez  Ośrodek  i  ich 
pracowników  w  gminie  Rymanów.  Najważniejsze  to  doradztwo  rolnicze,  pomoc  rolnikom  w 
wypełnianiu wniosków o dotacje Unijne , wniosków na inwestycje . W drugiej połowie roku będą 
prowadzone w terenie spotkania informacyjne i różnego rodzaju szkolenia.

ad. 10 porządku obrad – Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
----------------------------

1/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15  -  Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

2/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy zgody na zawarcie  umowy zamiany nieruchomości  w 
Bałuciance.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 15  - Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Wróbliku Szlacheckim.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący  Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania  głosujących – 15 , za – 15  -   Uchwała została podjęta.
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/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4/  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  z  wodociągu  komunalnego  



świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił stanowiska Komisji Rewizyjnej  i  Komisji Budżetu, 
Gospodarki i Mienia wypracowane na ich posiedzeniach.

,, Po szerokiej dyskusji zaproponowane stawki zostały przyjęte. Komisje zawnioskowały, o 
podjęcie zdecydowanych działań w zakresie wyeliminowania strat na wodociągu, które wynoszą 
około 50 %. Dążyć należy do zlikwidowania nadmiernej ilości hydrantów ograniczając ich ilość do 
minimum wymogów bezpieczeństwa przeciw pożarowego, wykonać dodatkowe opomiarowania na 
sieci  wodociągowej.  Problem ten zdaniem obu Komisji  jest  ważnym zadaniem i  winien  zostać 
uwzględniony w trwających pracach nad opracowaniem programu rozwoju gospodarczego Gminy 
Rymanów na okres kadencji Rady 2007 – 2010. Żadne subwencje – dotacje nie rozwiążą problemu 
jeżeli nie zapewnimy środków w budżecie Gminy na modernizację sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Rymanów.

W dyskusji głos zabrali :

1. Radny Pan Biel  Andrzej  – w swym wystąpieniu nawiązał do swojej  wypowiedzi  w temacie 
rozpatrywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.
Moje wątpliwości dotyczyły :
- cena wody według nowej taryfy wzrasta o 0,56 zł,
- aktualna cena zakupu wody od MPGK to 2,05 zł, a była 2, 02 zł . Jest to wzrost o 1, 2 %,
- wzrostu ceny wody dla mieszkańca – ZGK sprzedaje 13 % drożej, a kupuje o 1,2 % drożej,
- opłata abonamentowa – była 4 zł, proponowana – 5 zł , jest to wzrost o 25 %,
- ubytków na sieci wodociągowej – było 36 % i było żle, a teraz sięgają one ok. 50 %.
Według mnie są to stwierdzone fakty.
Kolejne zapytanie, które postawiłem na posiedzeniu Komisji i nie otrzymałem na nie odpowiedzi 
dotyczyło ilości  wymienionych wodomierzy w ramach pobieranej  opłaty stałej  .  Mieszkańcy 
twierdzą , że płacą za wymianę wodomierzy . Ostatnio w tygodniku regionalnym ,, Podkarpacie 
''  były  ogłaszane  taryfy  na  wodę  świadczone  przez  MPGK  Krosno.   Kształtują  się  one  w 
granicach 2,38 zł do 2,50 zł  za 1 m3 wody.  W Rymanowie cena wody wynosić będzie 5,11 zł za 
1 m3. Jest to najdroższa woda. Ja będę głosował przeciw.

2. Pan Penar Józef- dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  udzielił wyjaśnień na postawione 
zapytanie odnośnie pobieranej opłaty za wymianę wodomierzy. Jest to nieprawdą . W 2006 roku 
dokonaliśmy wymiany 152 szt wodomierzy , na łączną ilość 873. Przedstawiona cena zakupu 
wody 2,05 zł jest to cena netto bez doliczonego podatku VAT , który wynosi 7 %.

3. Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy Rymanów -  poinformował, że w dniu 19 lutego 2007 roku 
Dyrektor Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedłożył wniosek o zatwierdzenie 
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  z urządzeń wodociągowych stanowiących własnośc 
komunalna Gminy Rymanów.

    Przedłożony wniosek taryfowy został został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Ceny  i  stawki  opłat  zawarte  w  taryfie  określono  na  podstawie  niezbędnych  przychodów  dla 
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rymanów.
Nie  było  żadnych  podstaw  aby  nie  poddać  ją   pod  obrady  dzisiejszej  sesji.  Według  mojego 
rozeznania  uważam, że gdyby Gmina Rymanów byłaby producentem wody jej  cena byłaby na 
poziomie cen wody Krosna . My mamy start od ceny zakupu wody tj. 2,05 zł netto.



Gmina  Rymanów  ma  opracowane  nowe  rozwiązania  dotyczące  dostaw  wody  ,  a  mianowicie 
zasilanie  sieci  wodociągowej  ze  studni  głębinowych.  Na  ich  realizację  trzeba  mieć   środki  w 
budżecie.  Uważam , że należy zastanowić się nad tym i określić, wskazać kolejność gdzie takie 
studnie należy wykonać. Dopóki będziemy na garnuszku MPGK Krosno – to nie nastąpią żadne 
zmiany, bo my jako Gmina startujemy od ceny zakupu wody – 2,05 zł ,, netto ''.  W 2007 roku 
planowana jest wspólnie z MPGK Krosno przebudowa sieci wodociągowej ul. Kalwaria – Zielona 
w Rymanowie.

Kolejne  zapytanie  radnego Pana  Biela  dotyczyło  ,  co  będzie  jak  przedłożona taryfa  nie 
zostanie zatwierdzona przez Radę.

Wejdzie w życie bo jest opracowana zgodnie z przepisami – to odpowiedź Pana Burmistrza Gminy.
Niemniej  jednak  poddaję  pod  rozwagę  ,  czy  nie  wystąpić  z  wnioskiem  do  Urzędu 
Antymonopolowego  czy  nie  są   stosowane  praktyki  monopolistyczne  przez  MPGK Krosno  w 
zakresie  ceny zakupu  wody.

Przewodniczący Rady  uznał , że jest to wniosek zasadny i należy się nad nim zastanowić.

Prowadzący obrady  sesji  przedstawiony przez Pana Burmistrza Gminy projekt Uchwały
w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego 
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania , głosujących 15 , za 11, przeciw – 3 i 1 wstrzymującym Uchwała została 
przyjęta.

/ Uchwała -  załącznik do protokołu /.

5/  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  świadczone  przez  Uzdrowisko  
Rymanów S.A w Rymanowie  Zdroju.

Pan Burmistrz  Gminy odczytał  projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania – głosujących 15, za 12 i 3  wstrzymujących Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

6/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.

Pani   Łożańska  Bernarda  –  skarbnik  Gminy  odczytała  wraz  z  uzasadnieniem  projekt 
Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania – głosujących 15 , za – 15 - Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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7/ opracowania ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata  
2007 – 2010 ''.

Pan  Wojciech Farbaniec – z-ca Burmistrza Gminy odczytał projekt Uchwały.
Poinformował,że  na  roboczo   z  radnymi  Burmistrz  Gminy  będzie  konsultował  przedłożone 



propozycje do opracowania planu gospodarczego na okres kadencji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały.
W wyniku głosowania , głosujących 15 , za – 15  - Uchwała została podjęta.

ad. 11 porządku obrad
---------------------------

Burmistrz  Gminy Rymanów udzielił  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje  oraz  wskazał 
sposób ich realizacji. Odnośnie kamerowania Rynku i przyległego wokół niego parku . W budżecie 
Gminy na  2007  rok  nie  są  przewidziane  środki  .  Uważam ,  że  sprawa  ta  wymaga  głębszego 
rozeznania .  Jestem za tym, ale uważam, że nie nastąpi to od zaraz , gdyż wymaga to szeregu 
rodzaju uzgodnień , żeby efekty zamontowania kamer się sprawdziły. Sprawę naprawy nawierzchni 
drewnianego  mostu  w  Bałuciance  przekażę  do  Starosty Powiatu.  Również  poczynię  starania  o 
odbycie  spotkania  ze  służbami  odpowiedzialnymi  za  zabezpieczenie  podmytej  skarpy  drogi,  o 
której mówił radny Pan Kielar Kazimierz . O terminie takiego spotkania zawiadomię radnego z 
Klimkówki. Z uwagi ,  że w tegorocznym budżecie Gminy nie zostały zabezpieczone środki na 
wymianę pokrycia dachowego budynku po byłej Szkole w  Łazach  nie zostanie ono wykonane. 
Wcześniej nikt takiej potrzeby nie zgłaszał . Sprawdzimy stan dachu i być może podejmę dorażne 
działania o likwidację wskazanych zacieków.
Były to odpowiedzi Pana Burmistrza na zgłoszone interpelacje radnych .  Z odpowiedzi nie był 
zadowolony radny Pan Stapiński Stanisław, że z uwagi na to, że budynek niszczeje i jego stan się 
pogarsza  stwarza  zagrożenie  dla  mieszkańców  .  Służy  on  mieszkańcom  jako  zastępczy  Dom 
Ludowy gdzie odbywają się zebrania wiejskie i święci się pokarmy wielkanocne.  

ad. 12 porządku obrad   -  Wnioski i zapytania
---------------------------

1. Radny Pan Sikora Zbigniew -  zam. Sieniawa

– wystąpił  z  wnioskiem  o  dokonanie  przecinki  gałęzi  drzew  topoli  przy  drodze 
wojewódzkiej i powiatowej w Sieniawie,

2. Radny Pan Różowicz Marian – zam. Klimkówka

– zwrócił się z wnioskiem o wykonanie oczyszczenia rowu melioracyjnego przy stadionie 
sportowym w Klimkówce,

– zwrócił  się  z  prośbą  do  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Rymanowie  o  częstsze 
patrole  policyjne  w  Klimkówce  gdzie  w  ostatnim  okresie  nasiliło  się  wyrywanie  i 
wywalanie znaków drogowych,
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3. Radny Pan Kielar  Kazimierz – zam. Klimkówka

– zwrócił  się  z  wnioskiem do Przewodniczącego Komisji  Rolnictwa Rady Miejskiej  o 
rozważenie potrzeby opracowania operatu geodezyjnego dla Gminy Rymanów,

– wniósł  pod  rozwagę  rozszerzenie  monitoringu  przy  placówkach  handlowych  w 
Klimkówce  /  sklep  Delikatesy  Centrum  /  BAR  /  i  Dwór  OSTOJA /  na  przystanki 
autobusowe gdzie gromadzą się grupki osób, które po opuszczeniu lokali są sprawcami 



wybryków  chuligańskich  np.  wyrywanie  znaków  drogowych  ,  wybijanie  szyb  na 
przystankach itp.

– zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie, czy kiedyś wcześniej w rejonie Ladzina były 
prowadzone przez firmę ,, KRUSZGEO '' odwierty badawcze zasobów żwirowych,

– wskazał   przykład  Gminy  Lesko  jak  pozyskuje  do  budżetu  dodatkowe  dochody  z 
będących w jej posiadaniu nieruchomości rolnych. Polega to na tym, że Gmina nikomu 
nie dzierżawi ziemi , tylko wynajmuje rolnika, który dba o utrzymanie ziemi w należnej 
kulturze rolnej , a gmina pobiera dopłaty bezpośrednie,

– wystąpił  z  wnioskiem o  wykonanie  udrożnienia  rowu koło  ciastkarni  Wołczańskiego 
przy drodze gminnej w kierunku na tzw. ,, Pustki '',

4. Radna Pani Przybyła-Ostap Krystyna - zam. Bzianka

– wnioskuje  o  pilne  połatanie  dziur  masą  bitumiczną  na  drodze  gminnej  –  przysiółek 
ŁOZY i GÓRA  / posesja Polański Marian /  w  Bziance ,

5. Radny Pan  Stapiński Stanisław - zam. Milcza

– wnioskuje o umieszczenie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości Zmysłówka  w 
jej  granicach / początek i koniec wsi /,

– wnioskuje o wykonanie napraw dwóch ulic w  Milczy : 
1/ ulica Słoneczna -  jej stan tragiczny, starsze osoby idące do kościoła nie mogą przejść 
bezpiecznie,
2/ ulica Szkolna -  wybita została duża dziura , którą trudno ominąć,

– wnioskuje  o  wykonanie  naprawy  zasypanego  mostku  przy  wjeżdzie  z  drogi 
wojewódzkiej na ulicę Sadową w Milczy,

– zwrócił  się  z  zapytaniem ,  czy  na  rzecz  Gminy  Uzdrowiskowej  wpływa  i  w  jakiej 
wysokości opłata w przypadku , gdy ktoś wyrejestrowuje samochód . Będąc w Wydziale 
Komunikacji Starostwa w Krośnie widziałem taką informację,

– zwrócił się z zapytaniem , czy obecni  na sesji Rady sołtysi mogą składać wnioski,

6. Radny Pan Sikora Zbigniew -  zam. Sieniawa

– wystąpił z wnioskiem o wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku Sieniawa – 
Głębokie / 3 km / a także rozważenie możliwości zsynchronizowania prac remontowych 
przez wszystkich zarządców dróg w danej miejscowości ,

7. Radny Pan Zywar Jan - zam. Wróblik Królewski

– zwrócił się  z prośbą  do Komendanta Komisariatu Policji o patrol policyjny w godzinach 
nocnych / 23 – 24 / w okolicy  przystanku PKS,
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– zwrócił  się  z  prośbą  o   dowóz  tłucznia  ,  żwiru  na  dwie  drogi  polne  we  Wróbliku 
Królewskim,

8. Pani Przybyła Krystyna – sołtys wsi Bzianka

– zwróciła  uwagę na wycinkę drzewa w parku w okolicy Szkoły w Bziance.  Wycinka 
drzewa została już dokonana ale według niej drzewa tego ubywa. Pyta, czy  mieszkańcy 



zostali powiadomieni o możliwości jego zakupu.

Na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.

Wystąpię do zarządcy dróg powiatowych i wojewódzkich o  dokonanie wycinki gałęzi drzew topoli 
w Sieniawie o które wnioskował radny Pan Sikora Zbigniew.  Dokonamy oględzin wskazanego 
rowu melioracyjnego przy stadionie sportowym w Klimkówce. Jak będzie to możliwe to dokonamy 
jego oczyszczenia. Sprawa wyrywania znaków drogowych . Nie dotyczy on tylko Klimkówki . Jest 
on  bolączką nas wszystkich i wspólnie z służbami odpowiedzialnymi za porządek musimy temu 
zapobiegać.   Nie  bardzo  rozumię  treści  wniosku  radnego  Pana  Kielara  o  opracowanie  operatu 
geodezyjnego dla Gminy Rymanów.  Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego , nie jest 
to  zadanie  Gminy.  Nie  wiem również  tego,  czy właściciele  wskazanych  placówek handlowych 
zezwolą na rozszerzenie monitoringu wskazanych miejsc przystanków autobusowych ani , czy były 
kiedyś  prowadzone  prace  badawcze  zasobów  żwirowych  w  Ladzinie.  Prawdopodobnie  we 
Wróbliku  został  wykupiony grunt  w celu  pozyskiwania  żwiru  .  Nie  mogę  też  potwierdzić  ani 
zaprzeczyć , że  Gmina Lesko  do budżetu pozyskuje środki za dopłaty unijne. Sprawdzimy, czyją 
własnością jest wskazany rów przez radnego Pana Kielara Kazimierza.
Zbadamy w trybie awaryjnym  odcinki dróg gminnych wskazane przez radną Panią Przybyła – 
Ostap Krystynę . Rozpoczęcie remontów jest jeszcze nie możliwe bo nikt  nie rozpoczął produkcji 
masy bitumicznej  .  Zapewniam ,  że  roboty remontowe na  wszystkich  drogach  gminnych  będą 
wykonywane według ustalonego harmonogramu jako remonty cząstkowe.
Wniosek radnego Pana Stapińskiego o umieszczenie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości 
Zmysłówka do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o jego realizację. Mostki zjazdowe do drogi 
wojewódzkiej winien wykonać Zarządca tej drogi . Nie ma  wpływu do budżetu Gminy środków z 
tytułu  wyrejestrowanych  samochodów.  Odnośnie  zapytania  ,  czy  sołtysi  obecni  na  sesji  mogą 
składać wnioski Pan Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu Panu Stapińskiego, że zgodnie z 
uchwalonym Regulaminem obrad Rady Miejskiej mogą. Nie umiem zaprzeczyć ani potwierdzić 
możliwości  zsynchronizowania  prac  remontowych  przez  wszystkich  zarządców  dróg  w  danej 
miejscowości  .  Harmonogram  remontów  dróg  gminnych  zostanie  przesłany  sołtysom  do 
wiadomości . Porozmawiam o tym również z Zarządem Dróg Powiatowych i Wojewódzkich.
W sprawie remontu dróg polnych o które wnioskował  radny Pan Zywar Jan odwiedzi  radnego 
pracownik  Urzędu  i  ustalicie  wspólnie  zakres  prac  remontowych.  Wycinkę  drzew  w  Bziance 
wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie . Pozyskane drzewo jest złe gatunkowo / 
próchno / . Było to w sumie 8 m3 drzewa, które zostało sprzedane.
Udzielając  odpowiedzi  na  zgłoszone  wnioski  w  sprawie  bezpieczeństwa  publicznego  Pan 
Komendant  Komisariatu  Policji  zwrócił  się  z  prośbą  o  bieżący  kontakt  radnych,  sołtysów  i 
syganlizowanie  mu  zauważonych  zagrożeń  .   Zapewnił,  że  jak  będą  zgłoszenia  to   będzie  i 
interwencja patrolu policyjnego.
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Były  to  udzielone  odpowiedzi  na  zgłoszone  wnioski  –  zapytania,  które  zadowoliły 
wnioskodawców i pytających.

ad. 13 porządku  obrad
------------------------------

Prowadzący obrady V sesji Rady Pan Henryk  Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował,  że porządek obrad  V sesji  Rady Miejskiej  w Rymanowie został  zrealizowany w 
całości.



Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady V sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych złożył życzenia dla wszystkich uczestników 
sesji i ich rodzin,

Na tym protokół zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar /        /  Henryk  Smolik /


