
   P r o t o k ó ł  Nr  VII / 07

sesji Rady  Miejskiej w Rymanowie odbytej 

w dniu  12  czerwca 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   40   .

W sesji uczestniczyło 14  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. Radca Prawny Pani Bożena  Zajdel.

7. Prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju Pani Józefa Szydło – Hanus.

8. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Zbigniew  Jaworski.

9. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan  Kilar.

10.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

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

 Obrady VII  sesji  Rady Miejskiej  w Rymanowie  otworzył  Przewodniczący Rady – Pan 
Henryk Smolik . Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik przywitał radnych oraz zaproszonych 
gości.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik /  Przewodniczący Rady Pan 
Henryk  Smolik  stwierdził  prawomocność  obrad  :  na  skład  Rady  15  –  radnych  ,  w  sesji 
uczestniczyło 14 – radnych.



Nieobecny radny Pan  Maciej  Kandefer  / nieobecność  usprawiedliwiona /.

Po otwarciu sesji  Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  zwrócił  się  z  zapytaniem, czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpili radny Pan Henryk Smolik i 
radny Pan Biel Andrzej.

Wniosek  radnego  Pana  Henryka  Smolika  –  Przewodniczącego  Rady  dotyczył   pkt.  11 
podpunkt 7 - wykreślenia zapisu ,, zmiany uchwały''. W tym podpunkcie będzie rozpatrzony  nowy 
projekt uchwały w sprawie zasad na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie 
przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Wniosek radnego Pana Andrzeja Biela dotyczył zdjęcia z porządku obrad pkt. 11 podpunktu 
9 -  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 3 w Klimkówce.
Przed  poddaniem pod głosowanie  wniosku  zwrócił  się  z  prośbą  do  Przewodniczącego  Rady o 
umożliwienie zabrania głosu radnemu Panu Kazimierzowi Kielar celem złożenia wyjaśnienia.

W  swym  wystąpieniu  radny  Pan  Kazimierz  Kielar   -  odczytał  Protokół  Zdawczo  – 
Odbiorczy Funkcji Prezesa Zarządu – reprezentującego Zarząd Kółka Rolniczego w Klimkówce, w 
którym zostało zapisane, że dnia 15 lutego 2007 roku dokonano przekazania obowiązków Prezesa 
Kółka  Rolniczego  w  Klimkówce  zgodnie  z  zapisem  –  Postanowienie  –  Sądu  Rejonowego  w 
Rzeszowie – syg.  akt : Rz.XII  NS – REJ. KRS 006775/06/403.
Zdający – Funkcje w Organie – Prezes Zarządu Kazimierz Kielar – pesel Nr 51122614516.
Przyjmujący – Obowiązki – Funkcje w Organie – Prezes Zarządu Kazimierz Jan Kielar – pesel Nr 
44050102510.

Oświadczam  również,  że  byłem  w  pełni  świadomy  tego,  co  zapisałem  w  złożonym 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oświadczeniu majątkowym radnego za 2006 rok.

/ kopia  -  protokołu zdawczo – odbiorczego  – załącznik /

Innych wniosków nie było.

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

Wniosek  w  sprawie  rozpatrzenia  przez  Radę  nowego  projektu  uchwały  w  sprawie  zasad  na 
podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14.

Wniosek  o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 3 w Klimkówce.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14,  za –  6 , przeciw – 3 , wstrzymujących- 5.

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

2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych w 
okresie od VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

5. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 
uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej w  Rymanowie.

6. I n t e r p e l a c j e  radnych.

7. Informacja na temat realizacji Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
uzdrowiskowych  w  gminie  Rymanów  połączona  z  informacją  Prezesa  Uzdrowiska  SA w 
Rymanowie Zdroju w temacie lecznictwa uzdrowiskowego.

8. Informacja  o  stanie  porządku  publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  z  uwzględnieniem 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Gminy Rymanów.

9. Informacja na temat organizacji  wypoczynku dzieci i  młodzieży w okresie wakacyjnym oraz 
organizacji DNI  RYMANOWA  i  RYMANOWA  ZDROJU w 2007 roku.

10.Uchwalenie ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 
2007 – 20013 ''.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,

2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie,

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej  
dla Pana Gustawa Brzyszcza i Pana Andrzeja Lewandowskiego,

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej  
dla Pana Andrzeja Lewandowskiego,

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości ,  
położonej w Rymanowie Zdroju,

6/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na  
okres dłuższy niż 3 lata,

7/  przystąpienie  do  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  ,,  
RYMANÓW '',

8/ zasad na podstawie których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za  
udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

9/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  dochodów,  które  mogą  gromadzić  na 
rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe.

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
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13.Wnioski  i  informacje.

14.Zamknięcie sesji.

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu : głosujących – 
14 , za 14.

ad. 3 -  Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie

Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap -  zgłosiła poprawki celem uzupełnienia protokołu Nr VI/07 
sesji , które dotyczyły :

1/ Wypowiedż Krystyna Przybyła – Ostap.
– Radni Rady Miejskiej do 22 marca zgłosili zadania do realizacji w okresie obecnej kadencji.

Co dalej będzie z tymi zgłoszeniami ? Czy one będą brane pod uwagę przy planowaniu 
inwestycji ?
A nie jak zostało napisane -
Czy Pan Burmistrz będzie wybiórczo zadania te wykonywał ?

2/ Brak jest wypowiedzi Pana Wojciecha Farbańca – zastępcy Burmistrza mówiącej o przywozie
    delegacji mieszkańców Bzianki na sesję ich reakcji po głosowaniu. W której zostało powiedziane 
    m.in. ,, ..... , że mieszkańcy Bzianki zostali przywiezieni na sesję nie wiadomo przez kogo i 
    w jakim celu, a po głosowaniu nie wyrazili dezaprobaty wynikiem głosowania..... ''

3/ Brak jest wypowiedzi radnego Pana Chentosza mówiącej o- ..... kierowaniu przez radnego
    Andrzeja Biela grupą radnych... ''

Radny  Pan  Stanisław  Stapiński  zwrócił  uwagę  ,  że  zgłoszona  interpelacja  o  podjęcie  działań 
zmierzających  do  naprawy  dróg  dotyczyła  ulicy  Szkolnej  ,  a  nie  jak  zostało  zapisane  ulicy 
Kolejowej, a także  na zgłoszony wniosek, który nie dotyczył odbudowy szalet wolnostojących w 
Milczy koło Domu Ludowego a przywrócenia ich do stanu używalności.
W protokole brak jest mojego wniosku o zrobienie wizji lokalnej drogi gminnej w Bałuciance w 
związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody 
na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Bałuciance z uwagi, że nie wszyscy 
radni zrozumieli na czym ma to polegać. Ten wniosek skierowałem do Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Wniosek mój uzyskał poparcie radnego Pana Kazimierza Kielar.
Brak  jest  też  zapisu,  że  do  tego  wniosku  odniósł  się  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej 
stwierdzając, że Komisja nie wszystko musi wiedzieć i nie widzi potrzeby żeby Komisja Rewizyjna 
jechała w tym celu do Bałucianki. 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej po przedstawieniu zgłoszonych poprawek i uwag do 
protokołu poinformował, że radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, przy czym 
o ich uwzględnieniu rozstrzyga Rada.
Zwrócił się do Rady  z zapytaniem kto jest za uwzględnieniem w protokole VI sesji zgłoszonych 
poprawek przez radną Panią Krystyna Przybyła Ostap .

W wyniku głosowania :  głosujących 14 ,  za – 4  ,  przeciw – 9 i  przy 1 wstrzymującym Rada 
odrzuciła wniosek .

Kolejne zapytanie dotyczyło uwzględnienia zgłoszonych poprawek przez radnego Pana Stanisława 
Stapińskiego.
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W wyniku głosowania : głosujących 14 ,  za – 4, przeciw – 9 i 1 wstrzymującym Rada odrzuciła 
wniosek.

Kolejne  głosowanie dotyczyło przyjęcia przez Radę Miejska w Rymanowie protokołu VI 
sesji . W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 10 i 4 wstrzymujących protokół VI sesji został 
przyjęty.

ad. 4.   Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
od VI sesji .

Informację  / załącznik do protokołu / o działaniach Przewodniczącego Rady  w okresie od 
VI sesji przedstawił Przewodniczący Pan  Henryk  Smolik .

 ad. 5 . Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami i
           informacja z wykonania uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej.

Informację / załącznik do protokołu /  o pracy Burmistrza za okres od VI sesji przedstawił 
Burmistrz Pan  Jan Rajchel .

Informację / załącznik do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na VI sesji przedstawił 
Burmistrz Pan Jan  Rajchel.

ad. 6 .    I n t e r p e l a c j e    radnych.

>  Radny Pan Tadeusz Chodyniecki  z Wróblika Szlacheckiego zwrócił uwagę na istniejące 
niebezpieczeństwo  dla  przechodniów   korzystających  z  kładki  przez  rzekę  Tabor.  W  kilku 
miejscach deski podłogi są uszkodzone / wypadły dziury /. Interpeluje o pilne dokonanie wymiany 
uszkodzonych desek.

> Radny Pan Kazimierz Kielar  z Klimkówki wskazał na nieuregulowany stan prawny drogi 
w  Klimkówce  na  odcinku  od  drogi  powiatowej  do  cmentarza  parafialnego.  Ostatnio  jeden  z 
mieszkańców  zamieszkały nieopodal tej drogi spowodował  jej blokadę przez jeden dzień.
Interpeluje o ustalenie stanu prawnego przedmiotowej drogi i o doprowadzenie do tego , aby stała 
się ona drogą gminną.

 

> Radny Pan Stanisław  Stapiński – z Milczy zgłosił interpelacje w sprawach :

– w byłym punkcie skupu mleka w Milczy powybijane zostały szyby w oknach i pozostały 
w nich  resztki  szkła,  które stanowią duże zagrożenie  z  uwagi,  że pomieszczenie  to 
usytuowane jest w parterze budynku . Prośba o podjęcie działań celem zabezpieczenia 
wybitych okien.

– w świetlicy OSP znajdującej się w budynku Domu Ludowego w Milczy niesprawna jest 
kanalizacja sanitarna w znajdujących się  szaletach. Interpeluje o podjęcie działań w celu 
doprowadzenia ich do pełnej funkcjonalności.

– doprowadzenia  do  odpowiedniego  stanu  wizualnego  i  użytkowego  podwórza  wokół 
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Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim. Po opadach deszczu tworzą się 
tam kałuże. Należy również poprawić zabezpieczenie nieczynnego szamba .

ad.  7  .  Informacja  na  temat  realizacji  Ustawy  o  lecznictwie  uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach  i  obszarach  uzdrowiskowych  w  gminie  Rymanów  połączona  z  informacją 
Prezesa Uzdrowiska SA w Rymanowie Zdroju w temacie lecznictwa uzdrowiskowego.

Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza  Gminy przedstawił  informację na temat 
realizacji  ustawy  o  lecznictwie  uzdrowiskowym  przez  Gminę  Rymanów.   Poinformował  ,  że 
uchwalona  przez  Sejm RP w dniu  28  lipca  2005  roku  Ustawa  określiła  zasady  oraz  warunki 
prowadzenia  i  finansowania  lecznictwa  uzdrowiskowego,  kierunki  lecznictwa  uzdrowiskowego, 
zasady  sprawowania  nadzoru  nad  lecznictwem  uzdrowiskowym,  zasady  nadawania  obszarowi 
statusu  uzdrowiska,  zadania  gmin uzdrowiskowych.  W terminie  3  lat  od dnia  wejścia  w życie 
ustawy gmina  zobowiązana  została  do  sporządzenia  i  przedłożenia  ministrowi  właściwemu do 
spraw  zdrowia  operatu  uzdrowiskowego  i  uchwalenia  statutu  uzdrowiska.   Rada   Miejska  w 
Rymanowie  na  czas  przejściowy uchwaliła  tymczasowy statut  uzdrowiska  i  poszerzyła  zakres 
działania  Komisji  Ekologii  i  Spraw  Uzdrowiskowych  o  zadania  jakie  wynikły  z  ustawy  o 
lecznictwie uzdrowiskowym. Ponadto Rada Miejska uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego  dla  Rymanowa  Zdroju,  który  będzie  niezbędny  dla  opracowania  operatu 
uzdrowiskowego i statutu uzdrowiska.
Ważniejsze  zmiany związane  z  tą  ustawą  to  zmiana  opłaty  miejscowej  na  uzdrowiskową  oraz 
dotacja dla gmin uzdrowiskowych na lata 2006 i 2007 w wysokości opłaty miejscowej pobranej 
odpowiednio w 2004 i 2005 rok. Cytowana przezemnie Ustawa nie jest doskonała i niektóre jej 
zapisy czekają na zmiany.

Pani  Józefa  Szydło  – Hanus  Prezes   Zarządu Uzdrowiska  Rymanów SA w Rymanowie 
Zdroju  przedstawiła  informację  na  temat  funkcjonowania  lecznictwa  uzdrowiskowego  w 
kierowanej przez nią placówce. Poinformowała, że w uzdrowisku funkcjonują Zespoły Szpitalno – 
Uzdrowiskowe  dla  dorosłych  i  dzieci  z  dostępem  do  wszelkiego  rodzaju  zabiegów.  Łącznie 
Uzdrowisko  dysponuje  bazą  900  łóżek.   Lecznictwo  uzdrowiskowe  finansowane  jest  przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organizacje społeczne . Można też 
wykupić  na własny rachunek pobyt w uzdrowisku . Na dzień dzisiejszy uzdrowisko jest dostępne 
dla  wszystkich  ,  a  nie  jak  kiedyś  tylko  dla  dzieci.  Zostało  przebudowanych  7  obiektów 
sanatoryjnych i  zakupiono nowy sprzęt za około 15 milionów złotych ,  z czego 8 milionów to 
zaciągnięte  kredyty.  Ujemne  skutki  działania  uzdrowiska  to  niemożność  zaplanowania  z 
wyprzedzeniem zadań  przez  Zarząd  Uzdrowiska    z  tego  względu,  że  planowanie  kontraktów 
odbywa się tylko na okres jednego roku.

Uzdrowisko Rymanów SA w Rymanowie Zdroju znalazło się w grupie Uzdrowisk Narodowych i 
podlega bezpośrednio pod Ministra Skarbu. Kończąc swe wystąpienie Pani Prezes zwróciła się do 
Rady  Miejskiej  z  propozycją   powołania  wspólnego  Zespołu  ,  który  miałby  za  zadanie 
opracowywanie działań w zakresie pozyskiwania środków  na poprawę infrastruktury Uzdrowiska.

W dyskusji nad przedstawionymi informacjami głos zabrali : 

Pan Biel Andrzej pytał jak przedstawiają się wpływy do uzdrowiska z tytułu zawartych kontraktów 
rocznych.
Pani  Prezes  Uzdrowiska  odpowiedziała,  że  70 % to wpływy z NFZ ,  30 % -  ZUS i  10 % to 
komercja / wykup na własny rachunek /.

Pan Chentosz Michał pytał o przyczyny tak drastycznego spadku ilości dzieci , a także czy Zarząd 
Uzdrowiska zastanawiał się nad odsprzedażą nieczynnych budynków sanatoryjnych.
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Pani Prezes Uzdrowiska wyjaśniła, że głównymi przyczynami spadku ilości dzieci, które korzystały 
z lecznictwa uzdrowiskowego to reforma służby zdrowia i reforma oświaty . Fundusz płaci tylko za 
usługi medyczne , nie pokrywa kosztów dojazdów. Na 2007 rok NFZ wykupił 230 skierowań dla 
dzieci. Na 2008 rok będzie jeszcze mniej. Na pytanie , czy możemy sprzedawać nieczynne obiekty 
odpowiem , że przez 9 lat    nic nie zostało sprzedane. Na dzień dzisiejszy brak jest Rozporządzenia 
odnośnie sprzedaży obiektów sanatoryjnych, które znalazły się w grupie Uzdrowisk Narodowych. 
Przez  wspomniany okres  działalność  Uzdrowiska  miała  wynik  pozytywny /  zysk /  ,  który był 
inwestowany  w  przebudowę  obiektów  sanatoryjnych.  Zapewniam  ,  że  nieczynne  obiekty  są 
zabezpieczane przed niszczeniem,

Pan Henryk Smolik – pytał w temacie miejsc parkingowych w Uzdrowisku. W ostatnim okresie 
czasu nasila się przyjazd do uzdrowiska gości na okres sobotnio – niedzielny. Pytanie dotyczyło, 
czy możliwe byłyby rozmowy pomiędzy Gminą Rymanów a Zarządem Uzdrowiska w sprawie 
wymiany  części  gruntów  Uzdrowiska  w  celu  urządzenia  miejsc  parkingowych  dla  potrzeb 
odwiedzających Rymanów Zdrój. Gmina już poczyniła starania  o  wybudowanie nowego parkingu 
koło Przedszkola w Rymanowie Zdroju , ale to nie rozwiąże tego problemu.

Pani  Prezes  Uzdrowiska   udzielając  odpowiedzi  ,  odniosła  się  do  wcześniejszej  propozycji 
powołania  wspólnej  Komisji,  aby  można  było  przeprowadzać  rozmowy  i  wspólnie  rozwiązać 
problemy Gminy i Uzdrowiska  Rymanów.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Stwierdzeniem , że Rada Miejska w Rymanowie przyjęła do wiadomości przedstawione informacje 
na  temat  realizacji  Ustawy  o  lecznictwie  uzdrowiskowym  ,  uzdrowiskach  i  obszarach 
uzdrowiskowych  w  Gminie  Rymanów  połączoną  z  informacją  Prezesa  Uzdrowiska  na  temat 
lecznictwa Uzdrowiskowego Przewodniczący Rady zakończył omawianie tego punktu obrad.

ad. 8 . Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
z  uwzględnieniem  ochrony  przeciwpożarowej  i  przeciwpowodziowej  na  terenie  Gminy 
Rymanów.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /   o  stanie  porządku  publicznego i  bezpieczeństwa 
obywateli  w  rejonie  działania  Komisariatu  Policji  w  Rymanowie  z  uwzględnieniem  zagrożeń 
występujących w I Rewirze Dzielnicowych obejmującym swoim działaniem teren gminy Rymanów 
przedstawił Komisarz Zbigniew Jaworski – Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /  na  temat  ochrony  przeciwpożarowej  w  Gminie 
Rymanów przedstawił Pan Jan Kilar – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.

Informację / załącznik do protokołu /  na temat oceny bezpieczeństwa powodziowego w 
gminie Rymanów przedstawił Pan Wojciech  Farbaniec  -  zastępca Burmistrza Gminy.

Dyskusji i zapytań nad przedstawionymi informacjami nie było.

Stwierdzeniem  ,  że  Rada  Miejska  przyjęła  do  wiadomości  informacje  o  stanie  porządku 
publicznego  i  bezpieczeństwa  obywateli  z  uwzględnieniem  ochrony  przeciwpożarowej  i 
przeciwpowodziowej na terenie Gminy Rymanów Przewodniczący Rady zakończył omawianie tego 
tematu.
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ad.  9  .  Informacja  na  temat  organizacji  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  okresie 
wakacyjnym oraz organizacji DNI  RYMANOWA  i  RYMANOWA  ZDROJU w 2007 roku.

Informacje /załącznik do protokołu / na temat wypoczynku dzieci i  młodzieży w okresie 
wakacji 2007 roku przedstawił Pan Wojciech  Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy.

Poinformował, że w okresie tegorocznych wakacji dzieci i młodzież korzystać będzie mogła 
z wielu ofert zagospodarowania wolnego czasu oferowanego przez szkoły, GOK , kluby sportowe, 
Akcję Katolicką, parafie. Organizowane imprezy będą dofinansowane z funduszu przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu na organizację zajęć z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /   na  temat  organizacji  DNI  RYMANOWA  i 
RYMANOWA  ZDROJU  w 2007 roku przedstawił Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy.

W ramach obchodów tych dni  planowany jest wyścig kolarski o ,, Puchar Uzdrowisk '', 
Dzień  polsko  –  słowacki  z  programem  dla  dzieci  i  dorosłych  ,  występ  kapeli  i  zespołów 
śpiewaczych z Podkarpacia i Słowacji , targi turystyczne rzemiosła i rękodzieła. 
W okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia w amfiteatrze przy ,, Zielonym Domku '' w Rymanowie 
Zdroju  odbywać się będą codzienne koncerty zdrojowe Kwartetów Smyczkowych.
Koszt  organizacji  imprez  w ramach obchodów DNI  RYMANOWA  i  RYMANOWA ZDROJU 
zamknie się w granicach 37.000 złotych.
Szczegółowy program obchodów  będzie podawany do wiadomości mieszkańców gminy w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

Dyskusji i zapytań nie było.

Stwierdzeniem  ,  że  Rada  Miejska  przyjęła  do  wiadomości  przedłożone  informacje   na  temat 
organizacji  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  okresie  wakacyjnym   oraz  organizacji  DNI 
RYMANOWA  i  RYMANOWA   ZDROJU  w  2007  roku  Przewodniczący  Rady  zakończył 
omawianie tego tematu.

Ad. 10. Uchwalenie ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego dla Gminy
  Rymanów na lata  2007  -  2013 ''.

Wprowadzając  do  dyskusji  nad  opracowanym  projektem  ,,  Strategicznego  programu 
rozwoju  gospodarczego  dla  Gminy  Rymanów  na  lata  2007  –  2013  ''   Burmistrz  Gminy 
poinformował, że przekazane przez radnych zadania na lata 2007 - 2010 przekroczyły znacznie 
możliwości finansowe Gminy Rymanów . Z uwagi na potrzebę opracowania programów z listy 
indykatywnej  na  wniosek  Wojewody  Podkarpackiego  dotyczących  sieci  wodociągowej  zakres 
zadań  inwestycyjnych  został  poszerzony.  Po  dokonaniu  analizy  zgłoszonych  przez  radnych 
propozycji do projektu opracowania tego programu postanowiłem , że w oparciu o ten program 
zlecimy opracowanie nowej strategii Gminy, która będzie niezbędna przy sporządzaniu wniosków o 
dotacje  unijne.  Wprowadzony  zapis  –  modernizacja  układu  komunikacyjnego  -   jest  zapisem 
grupującym  pewne  zadania  /  drogi  –  oświetlenie  dróg  /.  Jest  to  zapis,  który  pozwoli  na 
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kompleksowe  aplikowanie  środków  w  ramach  dotacji  unijnych.   Reasumując  uważam,  że 
opracowany i  przedłożony w takiej wersji  projekt programu winien zostać w całości przyjęty z 
pełną świadomością,  że nie  wszystkie  zadania w nim zapisane zostaną zrealizowane w okresie 
trwania tej kadencji Rady Miejskiej.

Przed otwarciem dyskusji Przewodniczący Rady poinformował, że założenia strategicznego 
programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2007 – 2013 były opiniowane przez 
wszystkie komisje Rady i uzyskały pozytywną opinie.

W dyskusji głos zabrali : 

1. Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap – zadanie pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Bziance  ''   planowane  rozpoczęcie   2009,  a  zakończenie  2010.  Wypełniając  wniosek   o 
finansowanie tego zadania ze strony UNIJNEJ należałoby przesunąć realizację tego zadania na 
2007 rok .

Przesunięcie realizacji tego zadania wiąże się z równoczesnym zdjęciem do realizacji
innego zadania . Uważam , że jest to dobry okres na realizację tej inwestycji. Trwają prace nad 
opracowaniem dokumentacji.  Nie  wykluczam,  że  jak  będzie  możliwość  pozyskania  środków z 
przeznaczeniem na  inwestycje  wiejskie  będę  się  o  nie  starał  i  wystąpię  do  Rady Miejskiej  o 
przesunięcie  terminu  i  dokonanie  stosownych  zmian  w budżecie  Gminy –  to  odpowiedź  Pana 
Burmistrza.

2. Radny  Pan  Stanisław  Stapiński  -   wniósł  o  zmianę  terminu  rozpoczęcia  budowy  sali 
gimnastycznej w Milczy z roku 2013 na rok 2009.  Uzasadnienie tego wniosku – mieszkańcy 
Milczy  mocno  zaangażowali  się  w  budowę   Szkoły  i  obiecali  pomoc  przy  budowie  sali 
gimnastycznej.

Drugi wniosek dotyczył ułożenia nawierzchni bitumicznej w roku bieżącym na ul. Słonecznej 
w Milczy.

Uzasadnienie – mieszkańcy we własnym zakresie utwardzili tą drogę , która w tej chwili uległa 
zniszczeniu. Uważam za zasadne żeby ta ulica została zrobiona w tym roku.

Zarówno budowa sali jak i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Słonecznej w 
Milczy   są potrzebne. Wiąże się to niestety ze środkami finansowymi, a z tymi jest w naszym 
budżecie gminnym nie najlepiej – to odpowiedz Burmistrza Gminy.

3. Radny Pan Kielar Kazimierz -  zwrócił się z wnioskiem o ujęcie w  programie zadań p.n. ,, 
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Klimkówce'' , budowę boiska sportowego przy 
Zespole Szkół Publicznych w Klimkówce oraz modernizacji drogi w kierunku do kościółka wraz 
z zabezpieczeniem obsuwających się skarp.

Wybudowanie  sieci  wodociągowej  przy  ul.  Leśnej  wiąże  się  z  wybudowaniem 
przepompowni , a to  są duże koszty . Uważam, że należy dokonać  wcześniej rozeznania analizy 
poboru  wody przez  mieszkańców .  Może  okazać  się  tak  ,  że  Gmina  poniesie  koszty  budowy 
przepompowni, a  poboru wody przez mieszkańców nie będzie. Jak będą możliwości pozyskania 
środków na budowę boisk sportowych to o takie środki będziemy czynić starania . Teraz  czynimy 
starania aby została zakończona wraz z wyposażeniem modernizacja budynku starej szkoły na salę 
gimnastyczną w Klimkówce .  Stan drogi do kościółka trzeba poprawić. Głównym udziałowcem 
winno być Nadleśnictwo , które korzysta z tej drogi do wywozu drzewa z lasu .  Zadanie to musi 
zostać przesunięte w czasie.   Bedę czynił  starania o wsparcie  finansowe w zakresie  udzielenie 
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pomocy przy odnowie polichromii w kościele w Klimkówce – to odpowiedź Burmistrza Gminy.

4. Radny Pan Sikora Zbigniew -  po dokonaniu wyliczeń finansowych ujętych w planie zadań na 
okres  tej kadencji do 2010 roku wynika, że największe wydatki pochłoną zadania wykazane do 
wykonania  w  Rymanowie  i  Rymanowie  Zdroju  .  Stąd  mój  apel,  aby  przy  opracowywaniu 
projektu budżetu na kolejne lata wziążć to pod uwagę , bo na ich realizację można pozyskać 
środki Unijne.

5. Pan  Bruk  Bronisław  –  sołtys  z  Puław  skierował  zapytanie  w  sprawie  budowy  sieci 
kanalizacyjnej w Puławach , a konkretnie o możliwość przyśpieszenia prac dokumentacyjnych w 
jaki  sposób będzie u nas rozwiązany problem oczyszczalni,  bo część rolników już deklaruje 
przystąpienie do budowy oczyszczalni przydomowych.

Nie mogę i nie jestem w stanie określić jak rozwiązać problem oczyszczalni w Puławach. W 
okresie  wakacyjnym  ma  przyjechać  do  naszej  Gminy  projektant,  który  opracowywał  program 
gospodarki wodno – ściekowej dla całej Gminy Rymanów i ma określić sposób w jaki zostanie 
rozwiązany  problem  budowy  oczyszczalni  ścieków  w  Puławach  i  Wisłoczku  –  to  odpowiedź 
Burmistrza Gminy.

6. Radny  Pan   Andrzej  Biel  –  zwrócił  uwagę  ,  że  w  otrzymanym  projekcie  Wieloletni  Plan 
Inwestycyjny na lata 2007 – 2013 pod pozycją 46 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bziance są 
sporne  kwoty  wykazane  w  żródłach  finansowania  tej  inwestycji  w  poszczególnych  latach  / 
Budżet Gminy – Unia Europejska/ . Proponuję o dokonanie przesunięcia środków wykazanych 
jako Budżet Gminy na 2008 rok.

Odpowiadając  radnej  Pani Krystyna  Przybyła – Ostap stwierdziłem ,  że jak będą tylko 
możliwości  pozyskania  środków  przeznaczonych  na  realizację  takiej  inwestycji  to  poczynione 
zostaną starania o ich pozyskanie bez względu na  zapisy w opracowanym planie inwestycyjnym. 
Rada może dokonywać stosownych zmian w budżecie Gminy. Zgłoszona propozycja radnego Pana 
Andrzeja Biela  po  przyjęciu i uchwaleniu przez Radę Planu Inwestycyjnego zostanie rozpatrzona 
podczas ponownej  analizy uwzględniającej  wnioski  wskazane podczas dyskusji  – to odpowiedź 
Burmistrza Gminy.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

O  przedstawienie  projektu  Uchwały  w  sprawie  uchwalenia  ,,  Strategicznego  programu 
rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na lata 2007 – 2013 '' prowadzący obrad Pan Henryk 
Smolik poprosił Burmistrza Gminy Rymanów.

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr VII / 55 / 07 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia ,, Strategicznego programu rozwoju gospodarczego 
dla Gminy Rymanów na lata 2007 – 2013 '' , który w głosowaniu został przyjęty przy 14 głosach za.

/  Uchwała - załącznik do protokołu /

Ad.11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.

Z treścią projektu uchwały zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
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Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia  i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu .

Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem powyższej uchwały głosowało – 14 radnych .
Podjęto Uchwałę Nr VII /56 / 07      -    załącznik do protokołu .

2/  udzielenia  Burmistrzowi  gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  nieruchomości 
stanowiącej własność  Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel Burmistrz 
Gminy .

Uzasadnienie :  działka położona w Ladzinie stanowi własność Gminy Rymanów, leży w 
terenach upraw rolnych. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu wyceny jej wartości 
przez biegłego rzeczoznawcę. Opinia Rady Sołeckiej wsi Ladzin jest pozytywna.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę  Nr  VII / 57 / 07 - załącznik do protokołu.

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej dla 
Pana Gustawa Brzyszcza i Pana Andrzeja Lewandowskiego.

Z  treścią  projektu  uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie :  w/ w Panowie zwrócili się z prośbą o wyrażenie zgody na ustanowienie 
służebności  gruntowej  polegającej  na  udostępnieniu  przestrzeni  powietrznej  dla  pracy urządzeń 
elektrowni wiatrowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy położonych w Ladzinie.
Wymienione w uchwale działki  są  gruntami rolnymi  przylegają  do działek wnioskodawców na 
których  mają  być   zlokalizowane  elektrownie  wiatrowe  i  przedmiotowe  obciążenie  jest  im 
niezbędne.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

W dyskusji zabrał głos radny Pan Andrzej Biel , który zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza 
Gminy czy Gmina może im póżniej sprzedać te działki.

Pan Burmistrz  Gminy odpowiedział, że tak.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 58 / 07 - załącznik do protokołu.
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4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej dla 
Pana Andrzeja Lewandowskiego.

Z  treścią  projektu  uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie  :   jak  do   wcześniejszej  uchwały  ,  dotyczy  do  działek  wymienionych  w 
uchwale położonych we Wróbliku Królewskim.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 59 / 07 - załącznik do protokołu /

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości , 
położonej w Rymanowie Zdroju.

Z  treścią  projektu  uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : Poczta Polska w Warszawie zamierza sprzedać w drodze przetargu działkę o 
pow. 0.0515 ha  położoną w Rymanowie Zdroju, która bezpośrednio przylega do nieruchomości 
zabudowanej pawilonem handlowym . Z uwagi , że Gmina  stała się właścicielem tego pawilonu 
zakup przedmiotowej działki byłby wskazanym dla poprawienie jego funkcjonalności.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 60 / 07 - załącznik do protokołu.

6/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na 
okres dłuższy niż trzy lata.

Z  treścią  projektu  uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : Pan Janusz Dworzański  zwrócił się z prośba o wydzierżawienie na okres 
dłuższy niż trzy lata działek o pow. 230 m2 , które przylegają do budowanego przez niego budynku 
usługowo  –  handlowego  w Rymanowie  ul.  Rynek.  Wydzierżawienie  tych  działek  zapewni  mu 
dostęp do budynku dla ruchu pieszego i dojazd. Teren ten chce na własny koszt zagospodarować 
poprzez utwardzenie kostką brukową i wkomponowanie zieleni niskiej.
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 61 / 07 - załącznik do protokołu.

7/  przystąpienia  do  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  ,, 
Rymanów ''.

Z  treścią  projektu  uchwały  i  jej  uzasadnieniem  zapoznał  radnych  Pan  Jan  Rajchel  – 
Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie :  zmiana planu dotyczy lokalizacji siłowni wiatrowej  w rejonie oczyszczalni 
ścieków w Rymanowie w tym miejscu gdzie prowadzone były badania siły wiatru.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinie.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ustalił,  że w sesji brało udział 14 
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto  Uchwałę Nr VII / 62 / 07 - załącznik do protokołu.

8/ zasad na podstawie  których radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za 
udział w pracach oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Rymanowie. Poinformował, że projekt uchwały został wypracowany  na podstawie 
dyskusji na wszystkich posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ustalił,  że w sesji brało udział 14 
radnych , za przyjęciem powyższej uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało 
się 4 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 63 / 07 - załącznik do protokołu .

9/ zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia dochodów , które mogą gromadzić na rachunku 
dochodów własnych gminne jednostki  budżetowe.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy.
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W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady ustalił,  że w sesji brało udział 14 
radnych, za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto uchwałę Nr VII / 64 / 07 - załącznik do protokołu .

Ad. 12.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

> odnośnie naprawy podłogi kładki we Wróbliku Szlacheckim powiedział, że  ZGK dostanie 
zlecenie sprawdzenia jej stanu, a jeżeli uzna za zasadne to zlecona zostanie naprawa,

> sprawdzimy stan prawny drogi w Klimkówce w kierunku cmentarza .  Radnemu Panu 
Kazimierzowi Kielar udzielę pisemnej odpowiedzi.

> wystąpię do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku o uzupełnienie powybijanych 
szyb w skupie mleka w Milczy,

>  wystąpię  do  Prezesa  Zarządu  OSP Milcza  o  natychmiastowe  udrożnienie  kanalizacji 
sanitarnej  w  szaletach  Remizy OSP oraz  do   dyrektora  SPG ZOZ w Rymanowie  o  usunięcie 
wskazanych usterek i nieprawidłowości  na obejściu i podwórzu Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we 
Wróbliku Szlacheckim.

Udzielone przez Burmistrza Gminy odpowiedzi na interpelacje częściowo zadowoliły tych, 
radnych którzy  je  zgłosili.  Niezadowolony z  odpowiedzi  był radny Pan Stanisław Stapiński  z 
Milczy.

Ad. 13.  Wnioski  i  informacje.

Radny Pan  Zbigniew  Sikora  wnioskuje o  :

>  wykup  drogi  od  Zakładu  Kopalnictwa  Gazu  w  Sanoku  położonej  w  miejscowości 
Rudawka Rymanowska, która stanowi jedyny dogodny dojazd do lasu gminnego i istniejących tam 
domków letniskowych,

> ustawienie w obrębie kąpielisk w Rudawce Rymanowskiej kilku kontenerów na śmieci.

Radny Pan  Tadeusz Chodyniecki  wnioskuje o :

> pomalowanie farbą stalowej konstrukcji kładki na rzece Tabor we Wróbliku Szlacheckim.

Radny  Pan  Andrzej Biel  wnioskuje o :

>  uporządkowanie  systemu  wywozu  śmieci  z  placu  targowego  w  Rymanowie.  Kupcy 
handlujący  na  placu  targowym  w  Rymanowie  lub  inne  osoby  powodują  zabieranie  stojaków 
pozostawionych na placu targowym przez osoby tam handlujące mieszkające poza Rymanowem.

> na drodze gminnej do Pustek są wybudowane tzw.  mijanki ,  które należy wykosić z 
porastającej  je trawy oraz podnieść poziom ich powierzchni do poziomu drogi,  bo w obecnym 
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stanie nie mogą być używane.

Radny Pan Henryk Smolik  wnioskuje o :

> zrobienie porządku organizacyjnego  na placu targowym  w Rymanowie  Zdroju,  gdyż 
kupcy tam handlujący zamiast  na  stołach handlują  na własnych prowizorycznych,  przenośnych 
podstawach. Handel powinien odbywać się na stołach.

> zwrócił się z zapytaniem do radnego Pana Kazimierza Kielar czy dołączył do protokołu 
złożone swoje oświadczenie na dzisiejszej sesji.

Radny Pan Kazimierz Kielar  wnioskuje o :

>  wykoszenie trawy przy drodze powiatowej , działkach gminnych gdzie nie można tego 
wykonać kosiarką rotacyjną . 

Radny  Pan  Jan  Zywar  wnioskuje o :

> ponowne ustawienie przydrożnej tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Ladzin przy 
drodze powiatowej Wróblik Królewski – Ladzin . Tablica ta została wyrwana przez nieustalonych 
sprawców.

Radna Pani Krystyna  Przybyła – Ostap  wnioskuje o :

> oczyszczenie stawu  / sadzawki /  znajdującego się w środku wsi Bzianka z  myślą o 
przeznaczeniu  go  jako  zbiornik  p.   pożarowy  z  którego  można  będzie  pobierać  wodę  do 
samochodów strażackich do celów pożarniczych,

Radny Pan Tomasz Rajnik  wnioskuje o :

> założenie nowych poręczy na przepuście drogowym znajdującym się na ul. Nadbrzeżnej w 
Posadzie Górnej naprzeciw Zespołu Szkół Publicznych.

Pan  Czesław Szajna  -  Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Rymanowie stwierdza, że młodzi 
ludzie dokonują wielu zniszczeń mienia publicznego w Rymanowie niszcząc tablice ogłoszeniowe, 
tablice informacyjne i inne elementy mienia nawet w bezpośredniej bliskości Komisariatu Policji w 
Rymanowie.  W parku  miejskim w Rymanowie  osoby spożywają  alkohol,  rozbijają  butelki,  co 
stanowi zagrożenie i zły przykład dla młodzieży.
Inne osoby wyprowadzają psy, które zostawiają odchody w parkach i na ulicach , a także na placu 
zabaw, gdzie w tych warunkach przebywają dzieci.
Niedostateczna  jest  praca  policji  w  tym  zakresie,  brak  jest  współpracy  dzielnicowych  z 
mieszkańcami i pieszych patroli.
Proponuję również pod rozwagę zainstalowanie kamer monitorujących w ważniejszych miejscach 
w Rymanowie.
Podzielił się również  wnioskami jakie wynikły z dokonanego wspólnie z pracownikiem Urzędu 
przeglądu ulic w Rymanowie, a dotyczyły one : 
– ul. Piekarska – ustawić znak postoju po jednej stronie,
– ul. Podgórze -  oczyścić zatkaną kratkę z piasku,
– ul. koło pana Janowskiego wykonać  ,, łapacz '',
– ustawić zakaz postoju przy ,, wikarówce ''
– ul.  Paderewskiego  –  brak  znaków  pierwszeństwo  przejazdu  ,  brak  odpływu  stojącej  wody 
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/kałuża 
– zalewania posesji przy ul. Roweckiego 33.

Radny Pan  Michał Chentosz wnioskuje o :

> powołanie Straży Miejskiej w jak  najszybszym terminie.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel .

> odnośnie wykupu drogi od Zakładu Kopalnictwa Nafty i Gazu w Sanoku proponuję, żeby 
właściciele domków ani Gmina nie dążyła do jej wykupu , a droga będzie nasza wspólna . Gdyby 
radny był  w posiadaniu informacji  ,  że  ktoś  zamierza  ją  prywatnie  wykupić to  proszę   o  taką 
informację.  Odnośnie ustawienia kontenerów na śmieci – wniosek słuszny, ale każdy właściciel 
ponosi odpowiedzialność za swój teren . Wystąpię do wszystkich właścicieli terenów rekreacyjnych 
o postawienie kontenerów i bieżące usuwanie odpadów.

> wniosek o odmalowanie konstrukcji kładki wykonamy wykorzystując do pracy skazanych. 
Sołtysa wsi Wróblik Szlachecki proszę o przygotowanie zakresu robót i nadzorowanie pracy.

> podzielam się z uwagami odnośnie funkcjonowania placów targowych w Rymanowie i 
Rymanowie  Zdroju.  One  żle  funkcjonują.  Brak  jest  na  nich  gospodarności.  Odnośnie  wywozu 
śmieci  to  jestem przekonany,  że one na pewno zostały wywiezione w sobotę  ,  ale  niestety do 
niedzieli  już  zostały  tam  dowiezione  .  Zlecę  kontrolę  stoisk  ,  nie  pozwolimy  na  ustawianie 
własnych stolików handlowych. Mijanki na drodze do Pustek zostaną wykonane.

>   odnośnie  wykaszania  trawy chce  poinformować  ,  że  niektóre  sołectwa  za  uzyskane 
nagrody  za  najlepiej  utrzymane  sołectwo  zakupiły  kosiarki  żyłkowe,  które  wykorzystują  do 
wykaszania trawy.  Niemniej proszę o zgłaszanie takiej potrzeby . Być może wykonają ją skazani, 
którzy  pracują w naszej Gminie.

>  oczekuję  propozycji  od  mieszkańców  wsi  Bzianka  w  jaki  sposób   zagospodarować 
wskazany  staw.   Dokonamy  sprawdzenia  na  miejscu  jego  stanu    i  ewentualnego  obliczenia 
kosztów.

> podzielam się z uwagami przewodniczącego Zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie odnośnie 
dewastacji  mienia. Wniosek odnośnie zainstalowania kamer w Rynku nie został odłożony w akt 
akta . Kamery musi ktoś przeglądnąć . Może to stanie się realne jak będzie powołana straż miejska. 
Z przedstawionych wniosków przez przewodniczącego zarządu osiedla , sołtysów wynika , że Straż 
Miejska jest potrzebna choć i słychać takie wypowiadane zdania, że jest to oręż dla karania przez 
Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Smolik -  zapoznał uczestników sesji  z treścią 
pisma  otrzymanego  w  dniu  12  czerwca  2007  roku  od  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Krośnie 
nakazującego, by właściwie terenowo rady gmin dokonały wyboru ławników w ostatnim roku ich 
kadencji.  Tym samym rok 2007 stał się okresem kampanii wyborczej ławników na lata 2008 – 
2011.
W piśmie tym informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło, że Rada Miejska w Rymanowie 
dokona wyboru : 11 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie, 3 ławników do Sądu Rejonowego 
w Krośnie – Wydział Pracy i  Ubezpieczeń Społecznych ,  5 ławników do Sądu Okręgowego w 
Krośnie.
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Ponadto  omówił tryb zgłaszania kandydatów na ławników .  Termin zgłaszania kandydatów na 
ławników upływa z dniem 30 czerwca 2007 roku.
Stosowne  zawiadomienia  i  karty  zgłoszenia  kandydatów  zostaną  przesłane  wszystkim 
uprawnionym do zgłaszania kandydatów na ławników .

Ad. 14 .   Zamknięcie sesji.

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

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołował :  Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Cypcar            Henryk  Smolik

 

17


