P r o t o k ó ł Nr XII / 07
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej
w dniu 30 listopada 2007 roku w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Obecni wg. załączonych list obecności / załącznik /
Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk S m o l i k - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rymanowie.
Sesje rozpoczęto o godzinie 9 o5 , a zakończono o godzinie 13 40 .
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli :
1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.
2. Radny Rady Powiatu Pan Jan Pelczar.
3. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel.
4. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec .
5. Sekretarz Gminy Pan Marek Penar .
6. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska.
7. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel.
8. Komendant Komisariatu Policji Pan Adam Dutka.
9. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan Kilar.
10. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Pani Maria Knap.
11. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
12. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan
Henryk Smolik. Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych oraz zaproszonych
gości.

−

2 -

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych , w sesji uczestniczyło 15
radnych.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski
w sprawie otrzymanego porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił porządek obrad XII sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych
w okresie od XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z
wykonania uchwał podjętych na XI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
6. Interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego na
2008 rok,
2/ ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na usługę
odbierania odpadów komunalnych,
3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią kanalizacji
sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,
4/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2008 rok,
5/ zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Rymanów dla szkól
niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów,
6/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,
7/ ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości,
położonej w Rymanowie Zdroju – Desznie,

−
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9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości,
położonej we Wróbliku Szlacheckim,
10/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
południowej części miejscowości ,, ŁAZY '',
11/ uchwalenia programu rozwoju sportu i turystyki aktywnej dzieci i młodzieży w Gminie
Rymanów na lata 2008 – 2010,
12/ wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z
powierzchniowych wód publicznych,
13/ wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i
osiedla,
14/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom
pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy Rymanów.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez radnych i innych osób zobowiązanych do składania takich
oświadczeń.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wnioski i in formacje.
11. Zamknięcie sesji.
Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 14.
ad. 3 porządku obrad
-------------------------Przyjęcie protokołu XI sesji odbytej w dniu 15 pażdziernika 2007 roku.
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało – 14 radnych.
ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od
XI sesji Rady Miejskiej.
Informację / załącznik do protokołu / o działaniach Przewodniczącego Rady w okresie od XI
sesji przedstawił Przewodniczący Pan Henryk Smolik.
ad. 5 . Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami , a
zwłaszcza z wykonania uchwał podjętych na XI sesji Rady Miejskiej.
Informację / załącznik do protokołu / o pracy Burmistrza za okres od XI sesji przedstawił
Burmistrz Pan Jan Rajchel.

−
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Informację / załącznik do protokołu / z wykonanych uchwał podjętych na XI sesji
przedstawił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.
Po przedstawionych informacjach Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącego Rady o
opinię i zajęcie stanowiska w sprawie udziału Gminy Rymanów w nadchodzącej edycji
konkursu ,, Teraz Polska '' . Będzie się to wiązać z kosztami około 5.000 złotych.
W dyskusji stwierdzono, że będzie to doskonała wizytówka Rymanowa i jego promocja.
Wskazana przez Burmistrza Gminy kwota 5.000 zł jest do przyjęcia . Również Przewodniczący
Rady wypowiedział się za przystąpieniem naszej Gminy do tego konkursu i zaproponował , żeby
radni swą opinię wyrazili poprzez głosowanie.
W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 12 , 3 wstrzymujących Rada wyraziła zgodę
Burmistrzowi Gminy na przystąpienie Gminy Rymanów do udziału w nadchodzącej edycji
konkursu ,, Teraz Polska ''.
ad. 6.
−

−

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

Radny Pan Marian Różowicz z Klimkówki - ponowił interpelację w sprawie zamontowania
lustra na niebezpiecznym odcinku drogi powiatowej w Klimkówce koło szkoły przy
wyjeżdzie z ulicy ks. Kazmierza Waisa,

zwrócił uwagę na łamiące się gałęzie z rosnących drzew, a szczególnie kasztanów przy drodze
krajowej na odcinku Klimkówka – Rymanów podczas silnych powiewów wiatrów. Jest to duże
niebezpieczeństwo zarówno dla pieszych jak i jadących samochodów,
Radny Pan Andrzej Biel z Rymanowa interpeluje o :

−

−

−
−
−

ustawienie znaku ,, Zakaz ruchu '' lub doprowadzenie do stanu używalności przejazdu przez
rzekę Tabor obok Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. W tej chwili stał sie on już
całkowicie nieprzejezdny , a każdy przejazd to ryzyko kierowcy,
przeniesienie ustawionego znaku w środku chodnika niedaleko przystanku autobusowego w
kierunku Sanoka i Rymanowa Zdroju i usytuowania go w krawędzi chodnika. Liczni
przechodnie zmuszeni są do omijania tej przeszkody.
uzupełnienie wyłamanej kratki – łapacza wody – na chodniku na przystanku autobusowym dla
autobusów odjeżdżających w kierunku Sanoka i Rymanowa Zdroju,
uzupełnienie wypłukanego odcinka pobocza drogi tłuczniem powyżej sklepu ,, Dorota '' na
ulicy Bohaterów II Wojny Światowej ,
wykonanie naprawy wyłamanej barierki na niebezpiecznym zakręcie przy ul. Grunwaldzkiej.
Miejsce to do czasu ustawienia barierki należy oznakować i zabezpieczyć.
Radny Pan Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego interpeluje o :

−
−

dokonanie wycinki wszystkich drzew rosnących przy ulicy Szkolnej we Wróbliku Szlacheckim
z uwagi, że stanowią one duże zagrożenie dla dorosłych jak i dzieci dochodzących do szkoły,
dokonanie wycinki 8 szt topoli rosnących po drugiej stronie posesji p. Wojtoń Stanisława
od mostu drewnianego na rzece Morwawa w stronę byłego PGR we Wróbliku Królewskim.

−
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Radna Pani Zofia Dereniowska z Królika Polskiego interpeluje o :
−

zabezpieczenie uszkodzonych siatek w regulowanym odcinku rzeki w Króliku Polskim koło
posesji p. Szerszeń.
Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy interpeluje o :

−

podjęcie zdecydowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na organizowanych
dyskotekach. Ostatni śmiertelny wypadek na ulicy Sanockiej po wyjściu z dyskoteki bardzo
poruszył rymanowskie społeczeństwo.

−

ustawienie zadaszonego przystanku autobusowego na Gniewoszówce,

−

na przystanku na zaporze w Sieniawie zamiast szyb , które są rozbijane zamontować blachy,

−

wyrównanie pobocza żwirem przy nowo wybudowanej drodze w Sieniawie, aby nie gromadziła
się na nim woda,

−

zapytał o dalsze losy Uzdrowiska Rymanów, o które upomnieli się spadkobiercy rodziny
Potockich.
Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki interpeluje o :

−

podjęcie zdecydowanych działań w zakresie zabezpieczenia podmytego odcinka drogi przy
drodze powiatowej w Klimkówce koło posesji p. Rajnika gdyż tylko rosnące na brzegu drzewa
powodują , że nie nastąpiło obsunięcie sie drogi do rzeki,

−

ustawienie pojemnika z piaskiem – zużlem koło Domu Ludowego w Klimkówce aby można
było posypać nim niebezpieczny podjazd drogowy i pobocze , którym dzieci dochodzą do
szkoły,

Ponadto w zapytaniu prosił o wyjaśnienie niepokojącej sytuacji mieszkańców Klimkówki
jak doszło do tego, że Gmina stała się właścicielem niektórych obiektów Parafii Klimkówka oraz,że
proboszcz parafii Klimkówka wyraża zgodę na przejście przez działki przeznaczone pod budowę
magistrali wodociągowej położone we Wróbliku Szlacheckim.
Radny Pan Maciej Kandefer z Rymanowa interpeluje o :
−

wykonanie uzupełnienia głębokiej wyrwy w brzegu k. posesji p. Feszczuk oraz o uzupełnienie
barier przy wysokim brzegu wzdłuż rzeki od ul. Swobody w Rymanowie,

−

postawienie znaku ograniczenia tonażu do 2,5 t dla dużych samochodów na ul. Osiedle wzdłuż
ogrodzenia Nadleśnictwa i parku miejskiego. Wjeżdzające w tą jednokierunkową ulicę mają
duże problemy z wykonaniem skrętu w lewo lub w prawo. Kilkadziesiąt metrów dalej jest
szeroka ulica, która rozwiązuje ten problem.

-6 −

ponowienie działań w zakresie zaprzestania zalewania domu p. Ziemlańskich przy ul. Generała
Roweckiego w Rymanowie przez wody opadowe z górnego odcinka tej drogi,

−

wykonanie podniesienia 3 krawężników drogowych o 3- 4 cm na ul. Podgórze celem
skierowania wody opadowej podczas gwałtownej burzy do pobliskiej kratki ściekowej, co
pozwoli że niosące przez wodę nieczystości nie będą rozrzucane po całej ulicy,

−

poprawę nawierzchni asfaltowej dywanika na chodniku przy ul. Grunwaldzkiej od posesji p.
Dec w stronę przedszkola . Od pewnego czasu występują tam duże nierówności – wyboje.
Chodnik ten jest uczęszczany przez wiele osób, a szczególnie przez małe dzieci chodzące do
przedszkola.
Radny Pan Stanisław Stapiński z Milczy wnioskuje o :

−

ustawienie barierki na ulicy Szkolnej w Milczy dla poprawienia bezpieczeństwa użytkowników
korzystających z tej drogi.
ad. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego
w 2008 roku.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i 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 głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 91 / 07 jak załącznik do protokołu.
2/ ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługę
odbierania odpadów komunalnych.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Przewodniczący Rady poinformował, że w projekcie uchwały Burmistrza Gminy była
proponowana stawka 0,48 zł za 1 kg odpadów. Komisja Rolnictwa, Ekologii i Spraw
Uzdrowiskowych przyjęła tę stawkę, Natomiast Komisja Budżetu Gospodarki i Mienia
przegłosowała wniosek , aby stawka ta została ustalona w wysokości 0,45 zł za 1 kg odpadów. W
dyskusji radny Pan Andrzej Biel powiedział, że stawka ta jest trochę za wysoka .

- 7 Tak jak wnioskowałem na Komisji Budżetu , Gospodarki i Mienia składam wniosek aby była to
stawka w wysokości 0, 40 zł za 1 kg odpadów.
O zabranie głosu poprosił Pan Burmistrz Gminy . Dzień przed obradami sesji robiliśmy
jeszcze raz analizę kosztów wywozu śmieci i odpowiem wszystkim , że koszty wywozu odpadów z
cmentarzy parafialnych, które wykonuje ZGK pokrywane są z budżetu Gminy i są niezgodne z
obowiązującym prawem . Będę proponował dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej aby
przy ustaleniu nowej stawki na 2008 roku wliczył je do kosztów ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości . Będzie to po naszych wyliczeniach wzrost o 4 grosze.
Radny Pan Sikora Zbigniew - potwierdził, że temat ten był dyskutowany na posiedzeniu Komisji
Budżetu, Gospodarki i Mienia . Zgodzę się z tym , że trudno jest sięgać do portfeli mieszkańców .
Proponuję popatrzeć na inne gminy jakie one stosują stawki ,. Są one dużo wyższe.
Po tych wypowiedział radny Pan Andrzej Biel prosił o podanie ile jeden mieszkaniec
będzie płacił za usługę odebrania od niego odpadów od 1 stycznia 2008 roku.
Po wliczeniu kosztów wywozu odpadów z cmentarzy , o których mówił Burmistrz Gminy byłaby
to kwota w wysokości 3,20 zł netto – to odpowiedź na postawione pytanie przez dyrektora ZGK.
Po tych wystąpieniach prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek
radnego Pana Andrzeja Biela , aby górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości
za usługę odebrania zgromadzonych na nich odpadów komunalnych ustalić w wysokości netto 0,40
zł za 1 kg tych odpadów.
W wyniku głosowania : głosujących 15 , za – 3 , przeciw – 10 , wstrzymujących - 2
wniosek upadł
Z kolei Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawiony przez Burmistrza
Gminy projekt Uchwały, aby górna stawka opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za
usługę odebrania zgromadzonych na nich odpadów komunalnych ustalić w wysokości netto 0,45 zł
za 1 kg odpadów.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych , przeciw – 3 , wstrzymało się 2
radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 92 / 07 jak załącznik do protokołu.
3/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią
kanalizacji sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisje Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i uzyskał pozytywna opinię.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

−
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , wstrzymało się 4 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 93 / 07 jak załącznik do protokołu.
4/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2008 rok.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisje Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i 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 głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , wstrzymało się 2 radnych.
Podjęto uchwałę Nr XII / 94 / 07 jak załącznik do protokołu.
5. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Rymanów dla
szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
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 głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto uchwałę Nr XII / 95 / 07 jak załącznik do protokołu.
6. 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
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał jej pozytywną opinie,
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 96 / 07 jak załącznik do protokołu.

- 9 7. ustalenia dla terenu Gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży.
Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i
uzyskał pozytywną opinie.
W zapytaniu radny Pan Marian Różowicz pytał, czy wpłynęły do Urzędu Gminy wnioski o
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży.
Odpowiadając z-ca Burmistrza odpowiedział, że wpłynął jeden wniosek oraz , że były
wcześniej złożone wnioski , które nie mogły być rozpatrzone z powodu wyczerpania liczby
punktów .
Po przeprowadzonych głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 3 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 97 / 07 jak załącznik do protokołu.
8. udzielenia
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości, położonej w Rymanowie Zdroju – Desznie.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Uzasadnienie : działka wykazana w projekcie uchwały położona jest w Rymanowie Zdroju –
Desznie. O jej zakup zwrócił się dotychczasowy dzierżawca , który chce ją przeznaczyć na
powiększenie własnego gospodarstwa rolnego. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu
nieograniczonego po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.
W zapytaniu radny Pan Kazimierz Kielar czy jest droga do tej działki i w jakim przetargu
będzie ona sprzedana.
W odpowiedzi Pan sołtys z Rymanowa Zdroju – Deszna potwierdził, że jest droga do tej
działki , a Pan Burmistrz , że będzie to przetarg nieograniczony.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII /98 / 97 jak załącznik do protokołu.

−
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9. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości,
położonej we Wróbliku Szlacheckim.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Uzasadnienie : działka nr 1275/2 o powierzchni 0,0214 ha położona we Wróbliku Szlacheckim
stanowi własność Gminy Rymanów, natomiast działka nr 1457/1 o powierzchni 0,0182 ha położona
również we Wróbliku Szlacheckim stanowi własność Państwa Ziemiański Paweł i Maria . Działka
Państwa Ziemiańskich zostanie przeznaczona pod drogę dojazdową do przepompowni . Dokonanie
takiej zamiany jest uzasadnione.
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 15
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 99 / 07 jak załącznik do protokołu.
10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Przestrzennego południowej części miejscowości ,, ŁAZY ''.

Zagospodarowania

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy wpłynął wniosek dotyczący sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zakresie umożliwiającym lokalizację elektrowni wiatrowej / 2
turbin o mocy poniżej 1 MW każda / w południowej części miejscowości Łazy. Analiza
istniejącego i projektowanego zagospodarowania w tym obszarze pozwala na stwierdzenie, że
sporządzany plan miejscowy we wnioskowanym zakresie nie zakłóci ładu przestrzennego oraz
przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, uznaje
się za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
we wnioskowanym zakresie. W związku z uznaniem zasadności przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Łazy i stwierdzeniu
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego w przedstawionym zakresie.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinie.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , wstrzymał się 1 radny.
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11. uchwalenia programu rozwoju sportu i turystyki aktywnej dzieci i młodzieży
w Gminie Rymanów na lata 2008 – 2010.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i uzyskał pozytywną opinie.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15 radnych i
za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 101 / 07 jak załącznik do protokołu.
12. wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z
powierzchniowych wód publicznych.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.
Przewodniczący Rady poinformował, ze projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych i uzyskał pozytywną opinię.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił, że w sesji brało udział 15 radnych i
za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XII / 102 / 07 jak załącznik do protokołu.
13. wprowadzenia odpłatności za najem lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i
osiedla.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinie.
Radny Pan Kazimierz Kielar wystapił z wnioskiem o obniżenie stawki odpłatności za
wynajm sali na wesela w Domu Ludowym w Klimkówce z 350 zł do 300 złotych. Wniosek
uzasadniam tym , że przeprowadziłem rozmowy z mieszkańcami i to oni wypowiedzieli się żeby
obniżyć zaproponowaną stawkę.
Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

−
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W wyniku głosowania : za – 14 i 1 głosie wstrzymującym wniosek został przyjęty.
Po przeprowadzonym głosowaniu całości uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku
Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji bierze udział 15 radnych i za przyjęciem uchwały
głosowało 15 radnych.
Podjęta Uchwała Nr XII / 103 / 07 jak załącznik do protokołu.
14. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom
pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego Gminy Rymanów.
Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.
W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15
radnych i za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęta Uchwała Nr XII / 104 / 07 jak załącznik do protokołu .
ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Rymanów o
oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i innych osób zobowiązanych do
składania takich oświadczeń.
Pan Henryk Smolik – przedstawił informację dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych
Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie za 2006 rok.
/ Informacja – załącznik do protokołu /.
Pan Marek Penar – sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Gminy dokonał analizy
oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Gminy Rymanów.
/ Informacja – załącznik do protokołu /
ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.
> ponowię wniosek o ustawienie lustra na skrzyżowaniu w Klimkówce koło szkoły do
Starostwa Powiatowego w Krośnie . Podzielam obawy radnego Pana Różowicza Mariana
dotyczące łamiących się gałęzi drzew z rosnących kasztanów przy drodze krajowej w Klimkówce
podczas silnych powiewów wiatrów. Wystąpię do Zarządu Dróg Krajowych w Krośnie o dokonanie
selekcji drzew na wskazanym odcinku.
> podjęte zostały działania w zakresie przejazdu przez rzekę Tabor . Był on już wizytowany
przez firmę , która ma wykonać prace ale do ich przeprowadzenia musi być niski poziom wody w
rzece. Myślę , że zostaną one wykonane już w przyszłym roku. Zlecę do wykonania przesunięcie

- 13 znaku usytuowanego w chodniku jak również naprawę wyłamanej kratki łapacza wody. Pracownik
Gminy sprawdzi stan odcinka pobocza koło sklepu ,, Dorota '' na osiedlu przy ul. Bohaterów II
Wojny Światowej i określi jakie prace należy tam wykonać. Odnośnie wyłamanej barierki przy ul.
Grunwaldzkiej były podjęte działania polegające na oznakowaniu i zabezpieczeniu tego miejsce.
Uważam, że w najbliższym okresie ustawiona zostanie w tym miejscu nowa barierka
energochłonna – to odpowiedź na interpelacje radnego Pana Andrzeja Biela.
> interpelację radnego Pana Tadeusza Chodynieckiego w sprawie wycinki drzew na
wskazanych przez niego odcinkach przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie,
< interpelację radnej Pani Zofii Dereniowskiej
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie,

przekażę do Podkarpackiego Zarządu

> wniosek radnego Pana Zbigniewa Sikory dotyczący poprawy bezpieczeństwa na
dyskotekach słuszny i należy go przeanalizować jakie podjąć dalsze działania. Trudny temat
pokątny handel alkoholem niewiadmego pochodzenia i jego spożywanie w rejonie organizowanej
dyskoteki o czym świadczą wyrzucane po nim butelki na pobliskie posesje o których mówił radny.
Przyjmuję do wiadomości potrzebę ustawienia zadaszenia przystanku na Gniewoszówce jak i
wskazany sposób zabezpieczenia przystanku na zaporze przed jego dewastacją . Pracownik Gminy
dokona przeglądu pobocza przy wybudowanej drodze gminnej w Sieniawie. Spadkobiercy rodziny
Potockich upomnieli się o Uzdrowisko Rymanów . Sprawa się toczy , ale do końca nie zostałem o
tym poinformowany . Póki co Uzdrowisko Rymanów ma Statut uzdrowiska krajowego – to
odpowiedź na wnioski radnego Pana Zbigniewa Sikory,
> interpelacja – wniosek radnego Pana Kazimierza Kielara o ratowanie drogi powiatowej
w Klimkówce ,bo się zawali jest tematem trudnym . Działania były już podejmowane. Ja po
konsultacji z Radcą Prawnym udzielę odpowiedzi radnemu.
Odnośnie zwalczania śliskości – jako gmina nie jesteśmy w pełni przygotowani do jej zwalczania .
Brakuje nam odpowiedniego sprzętu. Podjąłem działanie o dowiezienie dzisiaj we wskazane
miejsce żwiru do posypywania śliskości. Nie gmina ale Skarb Państwa stał się właścicielem dóbr
kościelnych Klimkówki. Jak i kiedy do tego doszło trudno ustalić. Działania o wyregulowanie
stanu własności zostały podjęte .
> czekamy na rozpoczęcie prac regulacyjnych rzeki Tabor w kierunku do Rymanowa Zdroju
podczas których naprawiona zostanie wyrwa w brzegu k, posesji p. Feszczuk , a następnie po ich
wykonaniu dokonamy ustawienia barierki zabezpieczającej. Wykonamy ustawienia znaku
ograniczenia tonażu na wskazanym miejscu przez radnego p. Kandefera. Zalewanie domu p.
Ziemlańskich temat znany . Jeszcze raz zrobimy wizytację tego miejsca z ich udziałem . Aby
rozwiązać ten problem muszą być podjęte wspólne działania. Będę prosił radnego o współpracę z
gminą w sprawie podniesienia 3 krawężników na ulicy Podgórze. W ostatnim piśmie skierowanym
przeze mnie do Marszałka Województwa Podkarpackiego opisałem zły stan drogi wojewódzkiej w
kierunku do Rymanowa Zdroju i niektórych odcinków chodników , o których naprawę wnioskował
radny p. Maciej Kandefer.
> wniosek radnego p. Stapińskiego w sprawie ustawienia barierki na ulicy Szkolnej w
Milczy będzie wykonany po wcześniejszym wykonaniu oczyszczenia rowu na całej ulicy Szkolnej.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone interpelacje .

- 14 ad. 10. Wnioski i zapytania.
1. Radny Pan Stanisław Stapiński z Milczy nawiązał do otrzymanej odpowiedzi na wniosek
dotyczący ustawienia zadaszenia na przystanku PKS na ulicy Kolejowej w Milczy.
Odebrałem to, że ja mam wskazać miejsce na jego lokalizację z uwagi, że nie jest to działka
gminna a właściciel gdzie ustawiony jest słupek przystankowy nie wyraził zgody na
ustawienie wiaty przystankowej.
2. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki :
−

zwrócił się z zapytaniem czy Urząd Gminy otrzymał już sporządzoną notatkę z odbytego
spotkania z przedstawicielem Zarządu Dróg Krajowych w sprawie lokalizacji przystanku PKS
dla wysiadających w Klimkówce,

−

wnioskuje o ustawienie lustra na ulicy Ogrodowej w Klimkówce,
wnioskuje o wskazanie nazwijmy ją ,, drogą konieczną '' do lasu gminnego wsi Klimkówka i o
sprawdzenie rozbieżności w ewidencji przekazanych w użytkowanie gruntów leśnych,
zwrócił się z zapytaniem kto będzie dokonywał wpisów legalizacyjnych do otrzymanych ksiąg
obiektów dwóch domów ludowych w Klimkówce.

−
−

3. Radny Pan Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego wniósł rozważenie propozycji
utworzenia punktów przyjmowania przez dzielnicowego policjanta mieszkańców danego
sołectwa . Proponuję o udostępnienie im pomieszczenia w budynku domu ludowego.
4. Radny Pan Andrzej Wiernusz z Rymanowa wnioskuje o :
−
−

poszerzenie przepustu przy drodze w kierunku na oczyszczalnię ścieków i oczyszczenie rowu
przy posesji p. Marka Tomkiewicza,
w rejonie tzw. Posady Dolnej / Rymanów / przy ujściu rzeki Raczta podczas wykonywania
regulacji rzeki został wykonany bród z kamienia , który jest dużym utrudnieniem dla
przejeżdżających . Może i na nim zastosować takie rozwiązanie o jakim mówił Burmistrz
odpowiadając na interpelację radnego p. Andrzeja Biela,
5. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej wnioskuje o :

−
−
−

wycinkę rosnących starych drzew na odcinku między rzeką, a szkoła w Posadzie Górnej, które
zaciemniają odcinek drogi powodując utrzymywanie się na niej śliskości,
naprzeciw szkoły w Posadzie Górnej pobocze drogi jest wyższe od jezdni. Utrudnienie to
powoduje, że woda przepływa w poprzek drogi na zakręcie,
rozważenie potrzeby ustawienia zaszklonej wiaty przystankowej na przystankach PKS w
Rymanowie chroniącej oczekujących na przyjazd autobusu przed zacinającym deszczem i
silnym wiatrem,
6. Radny Pan Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju wniósł o uruchomienie zegara, który
znajduje się na zabytkowym transformatorze w Rymanowie Zdroju.
7. Radny Powiatu Pan Jan Pelczar udzielił odpowiedzi na interpelację radnego Pana Mariana
Różowicza z Klimkówki w sprawie zamontowania lustra w Klimkówce. Miejsce to
wizytowane było przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rady Powiatu . Jej
ustalenie , że nie będzie tam montowane lustro, a zostanie ustawiony znak STOP przy
wyjeżdzie z drogi gminnej na drogę powiatową.

- 15 Kolejne zapytanie kierowane przez Jana Pelczara do Burmistrza Gminy dotyczyło utworzenia
Straży Miejskiej w Rymanowie , a konkretnie jej godzin pracy i planowanej dużej kwoty na jej
utrzymanie.
8. Pan Adam Szajna – sołtys wsi Milcza wskazał na pilna potrzebę uszczelnienie powstałej
wyrwy w mostku na ulicy Szkolnej w Milczy.
9. Pan Wacław Pelczarski – sołtys wsi Ladzin zwrócił się o :
- obcięcie konarów drzew rosnących przy drodze Zadwór przy dworku w Ladzinie,
− wykonany po regulacji bród przez rzekę w Ladzinie stał się nieprzejezdny , prośba o
przywrócenie możliwości przejazdu,
- skierował zapytanie, czemu należy zawdzięczać, że przez okres 2 lat nie ułożono ani 1 metra
dywanika na drogach gminnych w Ladzinie,
10. Pani Krystyna Przybyła – sołtys wsi Bzianka wnioskuje o :
−
−
−

ustawienie znaku ograniczenia szybkości do 50 km/godz koło szkoły w Bziance,
podniesienie wysokości ustawionego znaku drogowego na drodze w kierunku do Urbanika w
Bziance,
w imieniu strażaków zwraca się z prośba o wykonanie wjazdu do rzeki Wisłok, który umożliwi
nabieranie wody dla jednostek OSP w razie pożaru.
11. Pan Czesław Szajna – przewodniczący osiedla Rymanów proponuje aby z uwagi na duże
ilości odbieranych odpadów i wzrost odpłatności na składowiskach rozważyć wprowadzenie
znakowanych worków wzorem innych ościennych gmin.
12. Pan Bronisław Bruk – sołtys wsi Puławy zwrócił się z prośbą o kontynuowanie
rozpoczętych prac w zakresie wykonania ekspertyzy mostu na rzece Wisłok w Pastwiskach.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.

> nie ma jeszcze żadnej odpowiedzi na piśmie w sprawie odbytego spotkania komisji drogowej w
Klimkówce. Podejmę działania o ustawienie lustra na ulicy Ogrodowej , ale nie podejmę się działań
o budowę drogi w lesie gminnym w Klimkówce. Lepiej byłoby odsprzedać las niż ponieść koszty
budowy drogi na tak dużym odcinku. Sądzę , że najlepiej byłoby dogadać się po sąsiedzku z
właścicielem lasu o umożliwienie wjazdu i wyjazdu do lasu gminnego . Sprawdzimy ewidencję lasu
odnośnie jego powierzchni obszarowej i udzielę radnemu p. Kielarowi pisemnej odpowiedzi.
Na ostatnim spotkaniu z sołtysami omówiłem sprawę prowadzenia ksiąg budynków i wpisów
legalizacyjnych . W najbliższym okresie zostanie zorganizowany przetarg na wykonanie czynności
legalizacyjnych w przekazanych jednostkom pomocniczym do korzystania składników mienia
komunalnego Gminy Rymanów.
> odbędę spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji i wymienimy poglądy na zgłoszoną
propozycję radnego p. Chodynieckiego o utworzenie punktów przyjmowania interesantów przez
dzielnicowych.
> zostanie przebudowany przepust pod drogą do oczyszczalni ścieków i oczyszczony wskazany
odcinek rowu. Wykonajmy najpierw prace na brodzie przez rzekę w Rymanowie i oceńmy jak się
to rozwiązanie sprawdzi. W przyszłości trzeba będzie coś zrobić dla poprawy przejazdu , o którym
mówił radny Pan Wiernusz.

−
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> wycinkę drzew jak i sprawę zrównania pobocza drogi z jezdnią przekaże do Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Sądzę , że nie wszystkie rosnące tam stare drzewa będą rosły w pasie
drogowym dlatego uważam, że trzeba to zlokalizować na miejscu. Rozważymy propozycję radnego
Pana Rajnika wykonania zaszklonych zadaszeń na przystankach PKS w Rymanowie.
> o uruchomienie zegara na zabytkowym transformatorze w Rymanowie Zdroju zwrócę się do
Zakładu Energetycznego w Krośnie .
> na postawione zapytanie odnośnie godzin pracy Straży Miejskiej mogę odpowiedzieć, że będą to
odpowiednie godziny dostosowane dla potrzeb mieszkańców. Zatrudnieni strażnicy będą
wynagradzani zgodnie z obowiązującymi tabelami wynagrodzeń i nie sądzę , żeby u nas było
inaczej.
> w najbliższym czasie sprawdzimy stan mostku w Milczy i jeśli jest potrzeba to wykonamy jego
naprawę.
> sprawdzimy drzewa rosnące koło dworku w Ladzinie pod kątem obcięcia ich konarów, które
utrudniajją przejazd drogą. Jeśli będzie to teren gminy to dokonamy ich obcięcia, a jeśli nie to
wystąpię o to do właściciela . Na zasygnalizowany nieprzejezdny przejazd przez bród po regulacji
rzeki w Ladzinie odpowiedź taka jak w przypadku Posady Dolnej . Otrzymuję pisma od
mieszkańców Ladzina ,że wystąpią do Sądu o zwrot poniesionych przez nich nakładów na budowę
kanalizacji sanitarnej. Nie wiem kiedy to nastąpi i jakie będzie stanowisko Sądu . Wiadomo jest
radnym jaki jest stan budżetu Gminy. Muszę i takie okoliczności przewidywać.
> wniosek sołtyski Bzianki o ograniczenie szybkości przekaże do Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich . Sprawdzimy ustawienie drugiego znaku i jeśli jest taka potrzeba to zostanie
usytuowany właściwie . Wskazany wjazd do rzeki dla potrzeb OSP sprawdzimy jakie należy
wykonać na nim prace.
> mam wątpliwości odnośnie wprowadzenia oznakowanych worków na śmieci . Trzeba to poddać
analizie zarówno za jak i przeciw.
> po uchwaleniu budżetu gminy Rymanów na 2008 rok dokonamy przekazania środków jakie
zostały określone w zawartym i przesłanym nam porozumieniu na wykonanie ekspertyzy mostu w
Pastwiskach.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik - poinformował, że po zakończeniu obrad sesji radni
otrzymają projekt budżetu Gminy Rymanów na 2008 rok i druki oświadczeń lustracyjnych.
Sesja na której będzie uchwalony budżet gminy na 2008 rok planowana jest na dzień 21 grudnia
2007 roku.
Po raz kolejny z zapytaniem do Burmistrza Gminy zwrócił się Jan Pelczar radny powiatu
krośnieńskiego , który ustosunkował się do udzielonej wcześniej odpowiedzi odnośnie utworzenia
Straży Miejskiej zaznaczając, że jego wcześniejsze zapytanie nie miało charakteru złośliwości . Ja
tak odebrałem odpowiedź Pana Burmistrza na moje zapytanie.
Do budżetu Gminy ze sprzedaży drewna wpłynęła kwota ok. 40.000 złotych . Tak jak wcześniej
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mówił sołtys Ladzina nic nie wróciło do sołectwa.
Odpowiadając Burmistrz poinformował, że nadal czeka , że mieszkańcy Ladzina przedłożą
propozycję zagospodarowania
wolnych pomieszczeń . Były różne propozycje ich
zagospodarowania ale nic z nich nie wyszło. Powód nieznany.
Straż Miejska będzie miała za zadanie nie karać ale uświadamiać i pouczać społeczeństwo gminy w
zakresie porządkowania gospodarki wodno – śćiekowej , gospodarki odpadami itp.
Odnośnie zwrotu poniesionych nakładów na kanalizację przez mieszkańców Ladzina i
wynagrodzeń strażników miejskich udzieliłem wcześniej odpowiedzi.
Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Pan Adam Dutka w swej wypowiedzi
poinformował, że na najbliższym spotkaniu z Burmistrzem Gminy omówiona zostanie współpraca
Policji ze Strażą Miejską . Odnośnie propozycji radnego Pana Chodynieckiego uważam to za
zasadne i potrzebne. Prosiłbym również innych sołtysów o zgłaszanie takich potrzeb jak uważają,
że to będzie potrzebne w ich środowisku.
ad. 11 . Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XII sesji Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej
poinformował, że porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w
całości.
Dziękując za udział radnym, zaproszonym gościom, zamknął obrady XII
Miejskiej w Rymanowie.

sesji Rady

Na tym protokół zakończono.
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