
P r o t o k ó ł   Nr XIII / 07

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu  21 grudnia 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.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, a zakończono o godzinie 12 05 .

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 Pan Wojciech Farbaniec.

4. Sekretarz Gminy Pan  Marek  Penar.

5. Skarbnik Gminy Pan Bernarda Łożańska.

6. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel.

7. Komendant Komisariatu Policji Pan Adam  Dutka.

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.

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

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

Nieobecny usprawiedliwiony radny Pan Tadeusz Chodyniecki.
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Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem , czy są wnioski 
w sprawie  otrzymanego porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z wnioskiem o zmianę  porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który wniósł 
o rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie  porozumienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.

Innych wniosków nie było.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 14, za – 13 , 1 wstrzymujący.

Wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 8 jako podpunkt 9 otrzymanego porządku obrad.

Przewodniczący  Rady po  wprowadzonej  zmianie  przedstawił  porządek  obrad  XIII  sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

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

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

6. Interpelacje  radnych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2008 
rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,

2/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '',

3/ ustalania zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie Gminy   
   Rymanów,

4/ uchwalenia współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność
   pożytku publicznego w 2008 roku,

5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   na 2008 rok,

6/ przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2008 rok,
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7/ przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania 
   ,, Między Wisłokiem a Sanem '',

8/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2008 rok,

9/ porozumienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Wnioski  i  informacje.

11. Zamknięcie sesji.

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

ad. 3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu XII sesji odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku.

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

Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XII sesji 
przedstawił Przewodniczący Pan Henryk Smolik.

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

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

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

− Radny Pan Maciej Kandefer z Rymanowa  ponowił interpelację w sprawie postawienia znaku 
ograniczenia  tonażu  do  2,5  t  dla  dużych  samochodów  na  ul.  Osiedle  wzdłuż  ogrodzenia 
Nadleśnictwa i  parku  miejskiego.  Ostatnio  wjechał  w nią  samochód  TIR i  zniszczył  siatkę 
ogrodzeniową.

− Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap  z Bzianki wskazała na pilna potrzebę zlikwidowania 
śliskości  na drodze powiatowej  Bzianka – Besko  na której  dochodziło do niebezpiecznych 
stłuczek samochodowych . Problem śliskości występuje również na niektórych odcinkach dróg 
gminnych w Bziance.
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− Radny  Pan Stanisław Stapiński  interpeluje o zlikwidowanie śliskości na drodze gminnej – ul. 
Szkolna w Milczy . Doszło tu do ściągnięcia autobusu na siatkę ogrodzeniową.

− Radny Pan Andrzej Biel z Rymanowa ponowił interpelacje o  naprawienie włamanej kratki na 
łapaczu wody na chodniku przy przystanku autobusowym dla autobusów odjeżdżających  w 
kierunku Sanoka i Rymanowa Zdroju  oraz o naprawę wypłukanego odcinka pobocza drogi 
powyżej sklepu ,, Dorota '' na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej ,

-  zgłosił interpelację o podniesienie krawężnika na parkingu koło Ośrodka Zdrowia od strony 
ulicy  Małej  w  Rymanowie  ,  co  poprawi  bezpieczeństwa  dla  parkujących  samochodów  i 
zabezpieczy  przez  przelewaniem  się  wody  opadowej  na  tą  ulicę.  Ostatnio  zjechał  w  dół 
parkujący tam samochodem.

− Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki  nawiązał do otrzymanej odpowiedzi od Starostwa 
Powiatowego w Krośnie na interpelację z poprzedniej sesji  w sprawie podjęcia 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 się drogi do rzeki . W odpowiedzi piszą / ważniejsze cytaty -,, że potok jest 
własnością Gminy Rymanów  i z uwagi na grożące niebezpieczeństwo na tej drodze wnoszą o 
szybkie  zabezpieczenie  cieku  wodnego''.  Dlatego  ponawiam  interpelację  o  podjęcie 
zdecydowanych działań o wyjaśnienie i zakończenie tego tematu. Jest on kosztowny i proszę o 
zabezpieczenie środków w budżecie na jego wykonanie.

ad.  7.   Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy 
Rymanów na 2008 rok.

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy  poinformował, że  do opracowania projektu budżetu 
Gminy Rymanów na 2008 rok wykorzystano Uchwałę Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 
procedury  uchwalania  budżetu  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  oraz 
ustawę o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.
Projekt  uchwały  budżetowej  określa  planowane  dochody  Gminy  Rymanów   w  wysokości 
31.212.466 zł  według żródeł  i  działów klasyfikacji  w podziale  na  dochody bieżące  i  dochody 
majątkowe. Dochody własne  wynoszą 9.545.879 złotych i stanowi to 30,6 % dochodów budżetu 
gminy ogółem do osiągnięcia w 2008 roku . Dochody z subwencji ogólnej  wynoszą 16.008.859 
złotych i stanowi to 51,3 % planowanych dochodów w tym : część wyrównawcza 5.671.873 zł., 
część równoważąca 68.779 zł i część oświatowa  10.268.207 zł. Dochody z tytułu dotacji celowych 
z  budżetu  państwa  wraz  z  zaplanowaną  dotacją  PEFRON  rekompensującą  utracone  dochody 
wynoszą 5.657.728 zł, co stanowi 18,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane wydatki  budżetowe w 2008 roku wynosić  będą  29.865.176 zł  i  w projekcie 
budżetu wykazano je w szczegółowości do działów i rozdziałów  klasyfikacji z wyodrębnieniem : 
wydatków bieżących w wysokości  25.908.942 zł  i  stanowi  to  86,8  % planowanych wydatków 
ogółem  ,  wydatków  majątkowych  planowanych  w  kwocie  3.266.000  zł  i  stanowi  to  10,9  % 
wydatków ogółem , rezerwę w kwocie 690.234 zł , która stanowi 2,3 % planowanych wydatków.
W przypadku naszego projektu budżetu w 2008 roku planowana nadwyżka wynosi 1.347.290 zł .
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Zostaje ona przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. W 2008 roku gmina zobowiązana jest 
spłacić zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 2.534.688 zł. Na 31 . 12. 
2007 roku nie planuje zobowiązań wymagalnych. Nie występują również zobowiązania z tytułu 
poręczeń i gwarancji. Uwzględniając przewidywane wykonanie roku 2007, planowane wydatki na 
rok 2008 nie w pełni zabezpieczają realizację zadań gminy. Uzupełnienie ich powinno nastąpić w 
trakcie roku budżetowego w ramach pozyskania dodatkowych środków spoza budżetu gminy / np. 
Funduszy Unii Europejskiej /.  Planowane wydatki na 2008 rok nie w pełni uwzględniają skutki 
inflacji, która w/g prognoz M.F wyniesie 2,3 %.
Przedkładając projekt budżetu Gminy na 2008 rok wnoszę o  jego uchwalenie z uwagami jakie 
zostały zawarte w opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia.

Pan Wojciech Farbaniec  -  zastępca Burmistrza Gminy odczytał Uchwałę Nr IX/3/2007 z 
dnia 23 listopada 2007 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
sprawie projektu budżetu Gminy Rymanów na 2008 rok.  Skład orzekający postanowił pozytywnie 
zaopiniować przedłożony przez Burmistrza Gminy projekt budżetu na 2008 rok.

/ uchwała – załącznik do protokołu /

Pan  Zbigniew  Sikora -   przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia Rady 
Miejskiej w Rymanowie przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Rymanów 
na 2008 rok.

Komisja Budżetu,  Gospodarki i Mienia na podstawie wypracowanej  własnej  opinii  jak i 
opinii trzech pozostałych Komisji Rady  w n i o s k u j e  do Burmistrza Gminy aby w przypadku 
uzyskania większych niż planowano dochodów do budżetu gminy w trakcie jego realizacji w roku 
2008 przeznaczył je na zadania dotyczące :
− budowy sieci kanalizacyjnej w Bziance,
− modernizacji sieci kanalizacyjnej w Rymanowie Zdroju,
− dofinansowania kosztów zakupu karetki  dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,
− dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży o 

kwotę 18.000 złotych,
− zwiększenia  środków na zakup wyposażenia dla jednostek O S P.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, że przedłożony do zaopiniowania przez 
Burmistrza Gminy Rymanów projekt budżetu na 2008 rok został opracowany zgodnie z uchwaloną 
przez Radę Miejską procedurą jego uchwalania i wnioskuje do Rady Miejskiej o jego uchwalenie.

W dyskusji glos zabrali :

1. Radna Pani Krystyna Przybyła – Ostap -   zwróciła się z wnioskiem o przyśpieszenie prac 
dokumentacyjnych na kanalizację miejscowości Bzianka . Wniosek uzasadnia tym , że do 
miesiąca  lutego  2008  można  składać   wniosek  o  dofinansowanie  tego  zadania  do 
Regionalnego Programu Operacyjnego jak i  do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . 
W miesiącu marcu będą one rozpatrywane.

2. Radny Pan Andrzej Biel  - zgłosił wniosek formalny o zwiększenie o dotacji na zadania 
zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z planowanej 90.000 zł  do 
108.000 zł zwiększając o 2.000 zł wysokość dotacji  do każdego  zadania  w wykazanej   
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miejscowości Gminy Rymanów.   Jako żródło sfinansowania wniosku proponuję o  zmniejszenie 
planowanych wydatków  Dz. 900  Gospodarka komunalna i  ochrona środowiska Rozdz.  90095 
pozostałe wydatki  - planowane w wysokości  137.000 zł  na  119.000 zł . Wnioskuje również aby 
zmniejszoną kwotę  uzupełnić  w trakcie roku budżetowego.

3. Radny Pan Kazimierz Kielar   -   nawiązał  do  treści   zgłoszonej  interpelacji  dotyczącej 
zabezpieczenia niebezpiecznego odcinka brzegu .  Jest to zadanie dość kosztowne i według 
poczynionego rozeznania byłby to koszt ok. 50.000 złotych. Zgłaszam wniosek formalny 
aby o tę kwotę zostały zmniejszone wydatki w Dz.754 Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa  Rozdz.  75416 Straż miejska  z planowanych 102.000 zł  na pozostałe 
wydatki.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Na zgłoszony wniosek radnej  Pani   Krystyna Przybyła –  Ostap w sprawie przyśpieszenia  prac 
dokumentacyjnych budowy kanalizacji w Bziance jak i składania wniosków o dofinansowanie tego 
zadania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy . 
Prace nad opracowaniem dokumentacji trwają . Również zostały poczynione starania w zakresie 
pozyskania  środków  .  Wniosek   został  złożony  do  Indekatywnego  Wykazu  Indywidualnych 
Projektów  Kluczowych  dla  programu  operacyjnego  infrastruktura  i  środowisko  Priorytet  1  – 
Gospodarka Wodno – Ściekowa  działanie 1.1. Gospodarka Wodno Ściekowa Aglomeracja powyżej 
15.000 RLM.  z którego nie możemy się teraz wycofać. 
 Zadanie to  zostało ogłoszone  w Monitorze Polskim.  

Zgłoszone w kolejności wnioski formalne radnych do projektu budżetu Gminy na 2008 rok 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie .

Wniosek radnego Pana Andrzeja Biela  o zwiększenie o 18.000 złotych dotacji na zadania w 
zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
W wyniku głosowania : głosujących 14 , za – 9, przeciw – 3  i 2 wstrzymujących wniosek został 
przyjęty.

Wniosek radnego Pana Kazimierza Kielar  o zmniejszenie o 50.000 złotych z planowanych 
pozostałych  wydatków  na  Straż  Miejska  i  przeznaczenie  ich  na  wydatki  związane  z 
zabezpieczeniem niebezpiecznego odcinka brzegu rzeki w Klimkówce .
W wyniku głosowania : głosujących 14, za 6, przeciw – 8  wniosek upadł.

W głosowaniu jawnym przy 14 głosach za została podjęta Uchwała Nr XIII / 105 / 07 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2008  rok.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach sesji.

Po przerwie wznowił obrady i wniósł o przystąpienie do rozpatrzenia punktu 8 porządku obrad.

ad. 8 . Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1. zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.
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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 opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 106 / 07  jak załącznik do protokołu.

2. wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco ''.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie  :  zabezpieczenie  w  formie  weksla  ,,  in  blanco  ''  dotyczy  prawidłowego 
wykorzystania  środków otrzymanych  z  Samorządu  Województwa  Podkarpackiego  na  realizację 
zadania  p.n.  ..  Budowa  kortów  tenisowych  na  terenie  Parku  Podworskiego  w  Rymanowie  do 
wysokości 149.999 złotych.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XIII / 107 / 07  jak załącznik do protokołu .

3.  ustalenia zasad korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych na terenie Gminy 
Rymanów.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – z-ca Burmistrza.

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  był  rozpatrywany na  posiedzeniu 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał  jej pozytywną opinię.

 Radny  Pan  Andrzej  Biel  pytał  czy  zaproponowane  w  projekcie  uchwały  opłaty  za 
korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych mające obowiązywać w 2008 roku będą wyższe od 
opłat  obowiązujących w 2007 roku.

W odpowiedzi  Pan   zastępca  Burmistrza   powiedział  ,  że  nie  będzie  wzrostu  opłat  za 
korzystanie z posiłków.

Innych zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XIII / 108 / 07  jak załącznik do protokołu.
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4.  uchwalenia współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi 
     działalność pożytku publicznego w 2008 roku.

Z  treścią  projektu  uchwały  zapoznał  radnych  Pan  Wojciech   Farbaniec  –  zastępca 
Burmistrza.

Przewodniczący Rady poinformował  ,  że  projekt  tej  uchwały był  rozpatrywany 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 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 109 / 07  jak załącznik do protokołu.

5.   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych na 2008 rok.

Z  treścią  projektu  uchwały  zapoznał  radnych  Pan  Wojciech  Farbaniec  –  zastępca 
Burmistrza.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  był  rozpatrywany  przez  Komisję 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywną opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XIII / 110 / 07  jak załącznik do protokołu.

6.  przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2008 rok.

Z  treścią  projektu  uchwały  zapoznał  radnych  Pan  Wojciech  Farbaniec  –  zastępca 
Burmistrza.

Przewodniczący Rady poinformował,  że  projekt  tej  uchwały był  rozpatrywany  przez  Komisję 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego i uzyskał pozytywną opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 111 / 07  jak załącznik do protokołu .
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7.  przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
     ,, Między Wisłokiem a Sanem ''.

Z  treścią  projektu   uchwały  zapoznał  radnych  Pan  Wojciech  Farbaniec  –  zastępca 
Burmistrza.

W zapytaniu radny Pan Andrzej Biel – pytał czy dotychczasowa LGD zaprzestaje swej działalności 
oraz czy Gmina poniesie koszty przystępując do  w/w Stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania  działa do końca marca 2008 roku , a odnośnie kosztów przystąpienia do 
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania ,, Między Wisłokiem  a Sanem ''  nie można na dzień 
dzisiejszy  udzielić  odpowiedzi.  Zasady  przystąpienia  zostaną  określone  w  jego  Statucie  –  to 
odpowiedź zastępcy Burmistrza.

Innych zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 112 / 07 jak załącznik do protokołu.

8.   uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2008 rok.

Z treścią projektu uchwały wraz z jej załącznikiem zapoznał radnych Pan Henryk Smolik – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie.

Projekt tej uchwały był rozpatrywany przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej i uzyskał ich 
pozytywne opinie.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił  ,  że  w głosowaniu brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIII / 113 / 07 jak załącznik do protokołu.

9.   porozumienia w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
Dotyczy  ona   wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  międzygminnego  z  Gminą  Krosno 
dotyczącego unieszkodliwiania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2008 roku.

Dyskusji i zapytań nie było.
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Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Podjęto Uchwałę nr XIII / 114 / 07 jak załącznik do protokołu.

ad. 9 .   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan  Jan  Rajchel.

> zostanie ustawiony od zaraz znak ograniczenia tonażu dla dużych samochodów przy ul. 
Osiedle .  Będzie   zamiast 2,5 tony , znak do 3,5 tony bo takim dysponuje ZGK . Znak drogowy 2,5 
tony został zamówiony  do wykonania , bo takich znaków nie ma.

> wskazane śliskości na drogach zwłaszcza na podjazdach i górkach postaramy się posypać 
piaskiem.

> w najbliższym czasie zostanie naprawiony łapacz wody i  wypłukany przez wodę odcinek 
pobocza drogi koło sklepu,, Dorota '' na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej. Odnośnie poprawy 
bezpieczeństwa  na  wskazanym  parkingu  przy  Ośrodku  Zdrowia  od  strony  ulicy  Małej  w 
Rymanowie zostaną podjęte  działania  aby zlikwidować wskazane przez radnego Pana Andrzeja 
Biela  utrudnienia .

> odnośnie otrzymanej odpowiedzi od Starostwa Powiatowego  na zgłoszoną interpelację 
radnemu Panu Kazimierzowi Kielar  udzielę odpowiedzi po zapoznaniu się z treścią pisma jak 
wpłynie  do  Urzędu  Gminy.  .  Każdy  odbija  piłeczkę  .  Moim  zdaniem  nie  jest  to  problem 
podmywającej rzeki , tylko właściciela drogi .

Były to udzielone odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone interpelacje.

ad. 10 .   Wnioski i informacje.

1. Radny Pan Andrzej Biel  z Rymanowie wnioskuje o podwyższenie krawężnika chodnika , 
przy  skrzyżowaniu  ulicy  Bohaterów  II  Wojny  Światowej  z  drogą  krajową  wzdłuż  ul. 
Bieleckiego .

2. Radny  Pan  Kazimierz  Kielar  z  Klimkówki  wnioskuje  o  dostarczenie  materiału  do 
posypywania dróg zwłaszcza w rejonie szkoły.

3. Radny  Pan  Stanisław  Stapiński  z  Milczy  wnioskuje  o  poprawienie  nawierzchni  drogi 
powiatowej Milcza – Besko  w okresie wiosennym, poprawienie jakości wody w Domu 
Ludowym  w  Milczy  oraz  o  wykonanie  naprawy  rozmrożonej  rury  z  wodą  w  Domu 
Ludowym w Milczy.

4. Radny Pan  Jan  Zywar z Wróblika Królewskiego wnioskuje o posypanie drogi powiatowej 
Ladzin – Wróblik  i dróg gminnych . Jest na nich bardzo ślisko.
Wnioskuje o poobcinanie gałęzi   rosnących drzew w prywatnych posesjach przy drodze 
gminnej , które stwarzają duże utrudnienie dla wykonującego usługę odśnieżania drogi.
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     5.  Radny Pan Michał Chentosz z Posady Górnej wnioskuje aby w  okresie dużej śliskości dróg 
          częściej posypywać niebezpieczne odcinki drogi zwłaszcza w tych miejscach gdzie powstały 
          usuwiska.

6. Radny Pan  Maciej  Kandefer z Rymanowa  zasygnalizował problem wrzucania kartonów ze 
sklepów do śmietnika między blokami na ul. Wola. Po opróżnieniu zaraz na drugi dzień jest 
on znów zasypany kartonami.

7. Radny  Pan  Sikora  Zbigniew  z  Sieniawy   wystąpił  z  wnioskiem  o  poprawienie 
bezpieczeństwa  na  drodze  wokół  zalewu   proponując  zrobienie  wizji  lokalnej  ,  które 
niebezpieczne  miejsca  winny zostać  zabezpieczone  aby ochronić  przed  spadnięciem do 
zalewu korzystających z tej drogi.

8. Pan  Szajna  Czesław  –  przewodniczący  Zarządu  Osiedla  z  Rymanowa   zasygnalizował 
wstydliwy  problem   składania  pustych  opakowań  do  stojącej  przyczepy  chłodni   przy 
nowym sklepie Centrum w Rymanowie  , a także o podjęcie działań w zakresie poprawy 
wyglądu betonowego muru oporowego przy Banku Spółdzielczym w Rymanowie od ulicy 
Podgórze.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.

> do końca 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej dokona naprawy wyrwy w poboczu 
drogi powyżej sklepu ,, Dorota '' na ulicy Bohaterów II Wojny Światowej , a także wystąpię do 
Dyrekcji Dróg Krajowych o likwidację zamulania odcinka chodnika o których mówił radny Pan 
Andrzej Biel.

>   odnośnie  śliskości  na  drogach  ,  o  których  mówili  radni  odpowiem wszystkim  ,  że 
będziemy to wykonywać w miarę możliwości finansowych Gminy . Mam prośbę do sołtysów aby 
nawiązali kontakt z pracownikiem Urzędu p. Szaranem Mariuszem i wskazali mu miejsca gdzie 
będzie  można  złożyć  pryzmy  z  zużlem  lub  piaskiem  z  których  będzie  pobierany  piasek  do 
posypywania niebezpiecznych odcinków dróg .

> wystąpię do Starosty Sanockiego o poprawienie w okresie wiosennym nawierzchni drogi 
powiatowej Milcza – Besko . Zastanowimy się nad rozwiązaniem problemu poprawy jakości wody 
w Domu Ludowym w Milczy . Naprawą rozmrożonej rury z wodą w budynku Domu Ludowego 
winien zająć się sołtys – to odpowiedź dla radnego Pana Stanisława Stapińskiego.

> pracownik Gminy dokona na miejscu oględzin wychodzących na drogę gminną  gałęzi 
drzew rosnących w prywatnych posesjach i po tej wizji zostaną podjęte działania aby zlikwidować 
utrudnienie o którym mówił radny Pan Jan Zywar.

>  zastanowimy  się  wspólnie  z  dyrektorem  ZGK  nad  wypracowaniem  zasad  odbioru 
kartonów ze sklepów aby nie znajdowały się one w śmietniku , o którym mówił radny Pan Maciej 
Kandefer .
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>   zarządcy  drogi  nad  zalewem  w  Sieniawie   zwrócę  uwagę  na  poprawę  stanu 
bezpieczeństwa  niebezpiecznych miejsc – to odpowiedź dla radnego Pana Zbigniewa Sikory.

>  zwrócę  się  do  Prezesa  Banku  Spółdzielczego  o  poprawę  estetyki  wskazanego  muru 
betonowego przy ul.  Podgórze ,  a do właściciela sklepu Centrum w Rymanowie o zaprzestanie 
składowania pustych opakowań do stojącej przyczepy chłodni – to odpowiedź dla Pana Czesława 
Szajny.

Udzielając odpowiedzi na wnioski radnych w sprawie zwalczania śliskości na drogach gminnych 
Burmistrz  wskazał na potrzebę odpowiedniego przygotowania sprzętowego , aby można było go 
wykorzystać do posypywania dróg. Nie wszędzie da się wjechać tym sprzętem jakim dysponujemy.
Będziemy szukać sposobu  rozwiązania tej uciążliwości , która w ostatnich okresach zimowych 
nasila się.  Propozycję rozwiązania tego problemu przedłożę na sesji Rady Miejskiej.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.

ad. 11.  Zamknięcie  sesji.

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

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

Z  okazji  zbliżających  się  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Nowego  Roku  2008 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  złożył  najlepsze  życzenia  wszystkim 
uczestnikom sesji.
Życzę Państwu pełnych radości, pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej 
pomyślności i Błogosławieństwa Bożego w Nowym 2008 roku .
Te  życzenia  kieruję  do  Waszych  rodzin  i  bliskich  oraz  wszystkich  mieszkańców  Gminy 
Rymanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował :

Wł.  Cypcar



  


