
 

              P r o t o k ó ł  Nr XLVIII / 10 

 

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku 

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

 

 

 Sesję XLVIII otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej  

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Rajchel - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel - Radca Prawny. 

Adam Dutka - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej . 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli  -  według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

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

rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 

gruntowych położonych w Rymanowie. 

 

2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 750/12 położonej w Desznie. 

 

3/  zmiany Uchwały XLIV / 449 / 10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania. 

 

4/ zmiany uchwały dotyczącej udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na odpłatne nabycie przez 

Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod studnie 

głębinowe. 

 

 Więcej wniosków nie było. 

 

Zgłoszone wnioski według kolejności zgłoszenia zostały poddane pod głosowanie. 
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1 wniosek -  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

2 wniosek – udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 750/12 położonej w Desznie – przyjęty przy 15 

głosach za. 

 

3 wniosek – zmiany uchwały XLIV / 449 / 10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia 

zobowiązania – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

4 wniosek – zmiany uchwały dotyczącej udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod 

studnie głębinowe – przyjęty przy 15 głosach za. 

 

Zostaną rozpatrzone w punkcie 7 jako podpunkty – 12,13,14,15 otrzymanego porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XLVII sesji Rady. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVII sesji Rady Miejskiej wraz z informacją 

z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XLVII sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Kloczkowskiego na działalność Dyrektora Zespołu 

Szkół Publicznych w Posadzie Górnej oraz Kierownika Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 3/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2011 rok, 

 4/przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 

świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój '', 

 6/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok, 

 7/ określenia warunków i trybu finansowani zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, 

 8/ ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

 9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 499/2 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim, 

 10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 

na okres dłuższy niż trzy lata, położonych w Głębokiem i Króliku Polskim,  

 11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju, 
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 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowych, położonych w Rymanowie Zdroju, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 750/12 położonej w Desznie, 

 14/ zmieniająca uchwałę  nr XLIV / 449 /10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania, 

 15/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej pod 

studnie głębinowe. 

 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Wnioski i zapytania. 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XLVIII sesji Rady.  

 

 ad. 3 . Przyjęcie protokołu XLVII sesji odbytej w dniu 15 pażdziernika 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

 ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie od XLVII sesji . 

 

 Informację / załącznik do protokołu /  o działaniach podejmowanych w okresie od XLVII 

sesji przedstawił przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 

 ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XLVII sesji. 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XLVII sesji wraz z 

informacją ze swej działalności przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz Gminy. 

 

 

 ad. 6.  Interpelacje radnych. 

 

 Interpelacji radnych nie było. 

 

 

 ad. 7. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

1/ rozpatrzenia  skargi Pana Bogusława Kloczkowskiego na działalność Dyrektora Zespołu 

Szkół Publicznych w Posadzie Górnej oraz Kierownika Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wypracowaną po zapoznaniu się z przedłożoną 

informacją Radcy Prawnej na temat sprawowania władzy rodzicielskiej w przypadku orzeczonej 

separacji rodziców oraz złożonych na piśmie wyjaśnień przez dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 



      -  4  - 

 

w Posadzie Górnej i Kierownika Przedszkola w Rymanowie Zdroju przedstawił Michał Chentosz – 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Z projektem Uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIIII / 492/ 10 . Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

Z projektem uchwały zapoznała skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLVIII / 493 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2011 rok. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący rady ustalił , że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę nr XLVIII / 494 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 495 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 
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Uzasadnienie : do Burmistrza Gminy wpłynął wniosek dotyczący zmiany MPZP,, Rymanów Zdrój 

''w zakresie umożliwiającym lokalizację zabudowy na działkach ewidencyjnych : 897,906,907, 908 

w Rymanowie Zdroju. Obszar ten w obowiązującym planie przeznaczony jest pod tereny rolne na 

których nie można zlokalizować nowej zabudowy. Zmiana planu dla w/w działek przyczyni się do 

rozwoju budownictwa jako zaplecza dla turystów i kuracjuszy Uzdrowiska Rymanów. 

Powierzchnia zmiany MPZP wynosić będzie ok. 2,19 ha. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLVIII /496 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

6/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy . 

 

Uzasadnienie : Program ma na celu lepsze wykonywanie zadań Gminy Rymanów poprzez możliwe 

pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i 

efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji 

społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Określa cele, zasady oraz formy współpracy 

Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy 

współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na 

ich realizację. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLVIII / 497 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie 

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 498 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 
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8/ ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w 

krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Z  projektem uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 499 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki Nr 499/2 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  właściciel działek sąsiednich wystąpił z wnioskiem o zakup działki gminnej nr 

499/2, która znajduje się w środku jego kompleksu. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII/ 500 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonych w Głębokiem i Króliku Polskim. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dzierżawcy zwrócili się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na część działki nr 1591/6 o pow. 0,10 ha położonej w Głebokiem  i część działki nr 1050 o pow. 

0,64 ha położonej w Króliku Polskim z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Propozycja przedłużenia 

umów dzierżawnych w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 501 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju. 
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Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawy 

na część działki nr 351/1 o pow. 192 m2 położonej w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem pod 

ogródek działkowy. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na 

okres 5 lat. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym glosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 502/10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 

gruntowych, położonych w Rymanowie. 

 

Z projektem  uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : wzdłuż ulicy Bieleckiego od Rymanowa do Klimkówki został wybudowany chodnik 

pieszy, który zajmuje z części działki prywatne. Zgodnie z wnioskiem właścicieli wykonano podział 

działek w celu przejęcia na rzecz Gminy Rymanów za odszkodowaniem działek zajętych pod 

chodnik. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem  uchwały glosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwalę Nr XLVIII / 503/ 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 750/12 , położonej w Desznie. 

 

Z projektem uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :  właściciel działki nr 750/12 położonej w Desznie wystąpił z wnioskiem o przejęcie 

na rzecz Gminy Rymanów działki stanowiącej w terenie drogę dojazdową / część ulicy nad 

Wodospadem / do budynków położonych przy tej ulicy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 504 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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14/ zmieniająca uchwałę nr XLIV / 449 / 10 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązania.  

 

Z projektem uchwały zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 505 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

15/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 

nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Posadzie Górnej 

pod studnie głębinowe. 

 

Z projektem uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z projektowaną budową studni głębinowej na działce nr 62/1 należało 

wydzielić dodatkowo drogę dojazdową do studni głębinowej, stąd zwiększyła się powierzchnia 

działki w miejsce 0.0344 ha na 0.0599 ha. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLVIII / 506 / 10. Uchwala stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 8 . Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

 ad. 9. Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Sikora Zbigniew wnioskuje o  zwrócenie uwagi właścicielowi sklepu Centrum w 

Rymanowie na parkujące przy sklepie samochody, które utrudniają bezpieczne przejście 

chodnikiem . Trzeba w tym temacie podjąć bardziej zdecydowane działania z uwagi , że 

piesi omijając parkujące samochody wychodzą na bardzo ruchliwą drogę wojewódzką . 

 

2. Radny Pan Rajnik Tomasz podziękował za zrealizowane wnioski jakie składał w 

dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej. 

Zwrócił się z prośbą o zwrócenie w przyszłości uwagi na rozważenie prośby mieszkańców 8 

budynków  zlokalizowanych w rejonie górki pod Kalwarią w Rymanowie o wybudowanie 

sięgacza , który połączy ich z Posadą Górną. Potrzebą jest też ustawienie lustra na 

niewidocznym łuku drogi gminnej koło posesji p. Maśnika na ul. 3 Maja w Posadzie Górnej.  

W Rymanowie Zdroju nad Wodospadem nadal powstają dzikie wysypiska śmieci. 

 

3. Radna Przybyła – Ostap Krystyna podziękowała za wykonane prace przy budowie 

kanalizacji sanitarnej w Bziance. Zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy aby wymógł 

na wykonawcy robót naprawy stwierdzonych nieścisłości jakie Komitet Budowy 

Kanalizacji prześle w najbliższych dniach. 
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4. Radny Różowicz Marian – zwrócił się z prośbą do Komendanta Komisariatu Policji w 

Rymanowie o  zwiększenie patrolu Policji po godzinie 19-tej na stadionie sportowym w 

Rymanowie. Taką potrzebę zasygnalizowali rodzice na spotkaniu w Zespole Szkól 

Publicznych w Rymanowie. 

 

5. Radny Zywar Jan – wnioskuje o dalsze działania w zakresie wykonania naprawy 

powstałego urwiska po powodzi na rowie melioracyjnym koło p. Omachel oraz o 

oznakowanie skrzyżowania dróg we Wróbliku Królewskim.  

Zwraca się z prośbą do Komendanta Komisariatu Policji o zwiększenie patrolu w rejon 

Wróblika i zwrócenie uwagi na gromadzące się w rejonie przystanków , domu ludowego 

grupki młodzieży. 

 

 ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów . 

 Wszystkie wnioski dotyczące spraw drogowych i inne  które radni zgłaszali a nie będące w 

zakresie działania Burmistrza Gminy zostaną skierowane do instytucji odpowiedzialnych za ich 

realizację. Po otrzymaniu na piśmie stwierdzonych przez Komitet Budowy Kanalizacji nieścisłości 

przy budowie sieci kanalizacyjnej w Bziance odbędę spotkanie z wykonawcą robót. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik w swym wystąpieniu 

kończącym czteroletni okres pracy Rady kadencji w latach 2006 – 2010  podziękował za dobrą i 

owocną współpracę Panu Burmistrzowi Gminy , wszystkim pracownikom Urzędu Gminy 

Rymanów jak również dyrekcjom i kierownictwu oraz pracownikom zakładów i jednostek 

budżetowych , Pani i Panom sołtysom, przewodniczącym zarządów osiedli serdeczne 

podziękowania w imieniu Rady Miejskiej a także w imieniu naszych wyborców których mieliśmy 

zaszczyt reprezentować. 

Naszym następcom oraz nowo wybranemu Panu Burmistrzowi Gminy życzę owocnej pracy, wielu 

sukcesów w przyszłej kadencji , a po jej zakończeniu sprawiedliwej oceny. 

 

 ad. 11 . Zamknięcie sesji.  

 

 Prowadzący obrady XLVIII sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealkizowany 

w całości. 

  

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 12-tej 

Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

  

Protokołował :        Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

         Henryk Smolik 

 

 



 

 

 

 

       

 

 

 


