
P r o t o k ó ł  Nr XV / 08

z sesji Rady  Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu 19 marca 2008 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 o5 ,  a zakończono o godzinie 14 o5.

W sesji uczestniczyło 15  radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel.

3. Zastępca Burmistrza Gminy Pan Wojciech Farbaniec.

4. Sekretarz Gminy Pan Marek Penar.

5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska.

6. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel.

7. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Adam Dutka.

8. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan Kilar.

9. Komendant Straży Miejskiej w Rymanowie  Pan Grzegorz Sołtysik.

10. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
\

11. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedla miasta Rymanowa.

12. Mieszkaniec miasta Rymanowa.

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

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik /  Przewodniczący Rady Pan 
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 
radnych.
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Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 
w sprawie otrzymanego porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wniosku o zmianę otrzymanego porządku obrad XV sesji nie było.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

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

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

6. Interpelacje radnych.

7. Informacja  z  realizacji  uchwalonego  programu  współpracy  Gminy  Rymanów  z 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów za 2007 rok.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów za 2007 rok.

10. Zatwierdzenie  Planów  Odnowy  Miejscowości  :  Rymanów  Zdrój  na  lata  2008  –  2015, 
Rymanów na lata 2008 – 2015, Głębokie na lata 2007 – 2013, Milcza na lata 2007 – 2015.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów'',
2/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów 

Zdrój '',
3/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok,
4/  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  

dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów,

5/ ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach  
prowadzonych przez Gminę Rymanów,

6/ wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz  
warunków i sposobów ich przyznawania,

7/ rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Bziance,
8/ likwidacji Gimnazjum w Bziance,
9/ ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez gminę Rymanów oraz  

granic ich obwodów,
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10/  ustalenia  wysokości  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  pierwszej  kategorii  
zaszeregowania  dla  pracowników  zatrudnionych  w  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w  
Rymanowie,

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

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

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie,

14/ udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego ,  
lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonym w Rymanowie ul. Bieleckiego 2,

15/udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego,  
lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonym w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 40,

16/  zmian  w  składzie  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,

17/ zmiany nazwy Kina ,, IRYS '' w Rymanowie i nadanie mu nazwy Kino ,, SOKÓŁ '' w  
Rymanowie,

18/ ustanowienia tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów ''.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu ; głosujących 15, za – 15.

ad. 3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu  XIV  sesji odbytej w dniu 1 lutego 2008 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 15 radnych.

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

Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XIV sesji 
przedstawił Przewodniczący Pan Henryk Smolik.
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ad. 5 . Informacja Burmistrza Gminy  z wykonania uchwał XIV sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie.

Informację / załącznik do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na XIV sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie  przedstawił Burmistrz Pan Jan Rajchel.

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

Radny  Pan  Andrzej  Biel   z  Rymanowa  –  złożył  interpelację  w  sprawie  uzupełnienia  i 
zabezpieczenia  powyrywanego przez wichurę sajdingu   oraz o wykonanie naprawy uszkodzonej 
barierki przy wejściu do budynku ,, Wolfówka '' w Rymanowie.

Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki – po raz kolejny ponawia interpelację  o rozwiązanie 
problemu umocnienia brzegu potoku tzw.,, Kościółkowego '' na odcinku na którym podmyta jest 
droga powiatowa w Klimkówce z uwagi , że może dojść do całkowitego wyłączenia przejazdu tą 
droga.

− interpeluje  o  dokonanie  wycinki  rosnącej  sosny  w  trzecim  pasie  drogi  krajowej  przy 
skrzyżowaniu w Klimkówce,

− wniósł o zwrócenie uwagi na niebezpieczne stare drzewa kasztanowce rosnące wzdłuż drogi 
krajowej zwłaszcza na te, które rosną od strony południowej. Stanowią one duże zagrożenie 
zwłaszcza podczas silnych podmuchów wiatru.

Radna Pani Zofia Dereniowska z Królika Polskiego zgłosiła interpelację o udrożnienie rowu przy 
ul. Dąbrówka. Podczas opadów deszczu woda z tego rowu wylewa się na prywatna posesje.

Radny  Pan  Stanisław  Stapiński  z  Milczy  –  złożył  interpelację  o  wykonanie  poprawy  stanu 
nawierzchni ul. Słonecznej w Milczy, której stan się bardzo pogorszył / dziura na dziurze/.
Korzystanie z niej stanowi  duże zagrożenie.

ad. 7. Informacja z realizacji uchwalonego programu współpracy Gminy Rymanów z 
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku.

Informację / załącznik do protokołu / przedstawił Pan Marek Penar – sekretarz Gminy.

Dyskusji i zapytań nie było.

Przewodniczący Rady omawianie tej informacji zakończył stwierdzeniem, że Rada Miejska 
przyjęła  do  wiadomości  informację  z  realizacji  uchwalonego  programu  współpracy  Gminy 
Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2007 roku.
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ad.8  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Rymanów za 2007 rok.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /   przedstawił  Komendant  Komisariatu  Policji  w 
Rymanowie Komisarz Adam Dutka.

Dokonując oceny  Komendant  stwierdził, że teren działania Komisariatu , jak też i Gminy 
Rymanów nie jest zaliczany do szczególnie zagrożonych przestępczością. Niewątpliwie w dużej 
mierze jest to zasługa funkcjonariuszy Komisariatu ich zaangażowania i sposobu pełnienia służby.
Jestem przekonany, że działania funkcjonariuszy Komisariatu były i będą skuteczne na tyle aby 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rymanów systematycznie rosło .  Wysoki stopień 
bezpieczeństwa  jest też zasługą samorządu lokalnego i instytucji działających na terenie Gminy, 
które w sposób aktywny angażują się w tematykę bezpieczeństwa , a są nimi : Gminny Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  ,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  .  Bieżąca 
współpraca  ze  Szkołami  pozwala  na  przeciwdziałanie  eskalacji  negatywnych  zachowań  wśród 
młodzieży .
Oczekuję na współpracę z utworzoną Strażą Miejską , mieszkańcami Gminy Rymanów w zakresie 
podejmowania działań prewencyjnych , które zmierzać będą do poprawy rzeczywistego poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców  oraz osób korzystających z walorów uzdrowiskowych naszej Gminy. 
Bezpieczeństwo  jest jednym z elementów decydujących o postrzeganiu i atrakcyjności tego terenu.

W dyskusji wskazano na potrzebę zwrócenia uwagi na :
− młodych kierowców jeżdżących – rajdujących koło sklepu Centrum w Rymanowie Zdroju w 

godzinach ciszy nocnej,
− podjęcie bardziej zdecydowanych działań w zakresie ustalenia i surowego ukarania sprawców 

dewastacji mienia, a konkretnie oszklonych przystanków PKS w Klimkówce,
− potrzebę spotkań dzielnicowego z mieszkańcami i uczestnictwa ich w zebraniach wiejskich.

Przewodniczący  Rady omawianie  tej  informacji  po  zakończeniu  dyskusji  i  udzielonych 
odpowiedziach   zakończył  stwierdzeniem  ,  że  Rada  Miejska   przyjęła  do  wiadomości 
przedstawioną  informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2007 roku.

ad. 9  Informacja o stanie bezpieczeństwa  przeciwpożarowego w Gminie Rymanów za 
2007 rok.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /  przedstawił  Pan  Jan  Kilar  –  Gminny Komendant 
Ochrony Przeciwpożarowej.

Na  terenie  Gminy  Rymanów  w  2007  roku  miało  miejsce  42  pożary  i  54  miejscowe 
zagrożenia.   W stosunku  do  roku  2006   jest  to  wzrost  zdarzeń  o  43,  w tym pożarów o  20  i 
miejscowych zagrożeń o 23. Na terenie Gminy mamy 18 jednostek OSP, w których zrzeszonych 
jest 625 czynnych druhów i 70 honorowych.

W  dyskusji  wskazano  na  potrzebę  wprowadzenia  uproszczonej  procedury  rozliczania 
zużytej  wody  pobranej  do  celów  p.poż.   z   hydrantów  pożarowych.  Wskazano  też  problem 
pozostałej  po  pożarze  ruiny  dawnego  młyna  zbożowego  w  Bziance  ,  czy  nie  wydać  nakazu 
rozbiórki.
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Przewodniczący  Rady  omawianie  tej  informacji  po  zakończeniu  dyskusji  i  udzielonych 
odpowiedziach zakończył stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację o 
stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Rymanów za 2007 rok.

ad. 10  Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości :

1/ Rymanów Zdrój na lata 2008 – 2015.
2/ Rymanów na lata 2008 – 2015,
3/ Głębokie na lata 2007 – 2013,
4/ Milcza na lata 2007 – 2015.

Zastępca Burmistrza Gminy powiedział między innymi , że w/w Plany opracowane zostały 
w poszczególnych miejscowościach i przyjęte przez zebranie wiejskie, natomiast Rada Miejska ,, 
Plany '' te zatwierdza.  Mając juz opracowane tego typu ,, Plany'' i z chwilą ogłoszenia konkursu na 
składanie  wniosków  z  Programu  Odnowy  Wsi  można  będzie  je  składać  w  celu  pozyskania 
dodatkowych środków na dalszy rozwój danej miejscowości. Ponadto Burmistrz nadmienił, iż tak 
przygotowane dokumenty są planami otwartymi i w każdej chwili mogą  być modyfikowane w 
zależności od potrzeb. Powiedział, że stała się cenna rzecz iż mieszkańcy chcą się angażować w 
rozwój  swej  miejscowości  i  poprosił,  by  takie  plany  powstały  również  w  pozostałych 
miejscowościach.

Po  tym  wystąpieniu  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zabranie  głosu   sołtysów  i 
przewodniczącego zarządu osiedla nr 2 w Rymanowie.
Powiedzieli, że autorami przedłożonych Planów Odnowy Miejscowości , byli sołtysi, mieszkańcy i 
radni. W opracowanych planach ujęto ocenę aktualnej sytuacji miejscowości, analizę słabych stron i 
trudności,  analizę  atutów  miejscowości  i  możliwości  ich  wykorzystania  oraz  wizję  rozwoju  i 
wzrostu  poziomu  życia  mieszkańców.  Wszystkie  te  zagadnienia  zostały  skonsultowane  z 
mieszkańcami  na  zebraniach  i  zostały  przez  nich  przyjęte.  Na  zakończenie  swych  wystąpień 
zwracali się z prośbą  o ich zatwierdzenie przez Wysoką Radę.

Wobec  braku  innych  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Henryk  Smolik 
poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  w  sprawie  zatwierdzenia  Planów  Odnowy 
Miejscowości  Pana Marka Penara – sekretarza Gminy.

1/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Rymanów Zdrój na  
lata  2008 – 2015. 

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XV / 122 / 08 jak załącznik do protokołu.

2/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2008 
– 2015.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XV / 123 / 08 jak załącznik do protokołu.
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3/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głębokie na lata 2007  
– 2013.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XV / 124 / 08 jak załącznik do protokołu .

4/ projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milcza na lata 2007 – 
2015.

Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady ustalił,  że  w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XV / 125 / 08 jak załącznik do protokołu.

ad. 11   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

       1/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów ''.

Pan Wojciech Farbaniec -  przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem :

Uzasadnienie  :  proponowane  w  projekcie  Zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego  ,,  Rymanów  ''   przeznaczenie  terenu  infrastruktury  technicznej  i  usług   pod 
zabudowę produkcyjną, usługową i inna działalność gospodarczą uwzględnia ustalenia wynikające 
ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dyskusji i zapytań nie było.

W wyniku  głosowania  :  głosujących  15,  za  –  15  Rada  Miejska  podjęła  Uchwałę  w  sprawie 
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów ''.

Podjęto Uchwałę  Nr XV / 126 / 08 jak załącznik do protokołu.

2/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,, Rymanów 
Zdrój ''.

Pan Wojciech Farbaniec – przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie  :proponowana  w  projekcie  Zmiany  Miejscowego  Planu  zagospodarowania 
Przestrzennego   ,,  Rymanów Zdrój  ''   określają  zasady rozbudowy,  przebudowy,  nadbudowy i 
odbudowy istniejących  budynków mieszkaniowych.

Dyskusji i zapytań nie było.

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 Rada Miejska w Rymanowie podjęła Uchwałę w 
sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,,  Rymanów 
Zdrój ''.

Podjęto Uchwałę Nr XV / 127 / 08 jak załącznik do protokołu.
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3/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok.

Z treścią projektu Uchwały zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
komisje Budżetu, Gospodarki i  Mienia i Komisje Rewizyjną i uzyskał pozytywne 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 XV / 128 / 08 jak załącznik do protokołu.

4/  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze  
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  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 XV / 129 / 08  jak załącznik do protokołu.

5/  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  nauczycielskiego  dodatku  
mieszkaniowego  oraz  szczegółowe  zasady  jego  przyznawania  i  wypłacania  nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez  gminę Rymanów.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  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 XV / 130 / 08 jak załącznik do protokołu .
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6/ wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz 
warunków i sposobów ich przyznawania .

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

Przewodniczący Rady poinformował,, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję   Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Porządku  Publicznego  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  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 XV / 131 / 08 jak załącznik do protokołu.

7/ rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Bziance.

Z treścią  projektu Uchwały oraz opinią  Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie 
zapoznał radnych  Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych .  Obrady opuścił radny Pan Stanisław Stapiński.
W wyniku głosowania : za -  9, przeciw – 3 , wstrzymujących – 2  Rada Miejska w Rymanowie 
podjęła uchwałę o rozwiązaniu Zespołu Szkół Publicznych w Bziance.

Podjęto Uchwałę Nr XV / 132 / 08 jak załącznik do protokołu.

8/ likwidacji Gimnazjum w Bziance.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy Rymanów.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych . W wyniku głosowania : za – 9, przeciw – 3, wstrzymujących – 2 Rada Miejska 
podjęła Uchwałę o likwidacji Gimnazjum w Bziance.

Podjęto Uchwałę Nr XV / 133 / 08 jak załącznik do protokołu.
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9/  ustalenia  planu sieci  gimnazjów publicznych prowadzonych przez  gmine Rymanów 
oraz granic ich obwodów.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy Rymanów.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych. W wyniku głosowania : za – 10, przeciw – 3 , wstrzymującym – 1 Rada Miejska 
w  Rymanowie  podjęła  Uchwałę  w  prawie  ustalenia  planu  sieci  gimnazjów  publicznych 
prowadzonych przez gminę Rymanów oraz granic ich obwodów.

Podjęto Uchwałę Nr XV / 134 / 08 jak załącznik do protokołu.

10/ ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kolejności  
zaszeregowania  dla  pracowników  zatrudnionych  w  Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej  w 
Rymanowie.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
wszystkie Komisje Rady Miejskiej i uzyskał ich 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 XV / 135 / 08 jak załącznik do protokołu.

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

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie i uzyskał ich 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 XV / 136 / 08 jak załącznik do protokołu.
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12/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego 
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
wszystkie Komisje Rady 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 13 , przeciwny – 1.

Podjęto  Uchwałę Nr XV / 137 / 08 jak załącznik do protokołu.

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie,

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

Uzasadnienie : działki nr 3968/8 i nr 3956/4 położone w Rymanowie stanowią własność Gminy 
Rymanów.  Zgodnie z Planem  Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Rymanowa działka nr 
3968/5 przeznaczona jest pod działalność usługową – usługi handlowe natomiast działka nr 3956/4 
przeznaczona jest  jako teren zieleni  – ogródki działkowe.  Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu 
nieograniczonego po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.

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 XV / 138 / 08 jak załącznik do protokołu.

14/ udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego 
lokalu użytkowego w  budynku wielolokalowym, położonym w Rymanowie ul.Bieleckiego 2.

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

Uzasadnienie : lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Bieleckiego 2 o powierzchni 
60,74 m2 . Dotychczasowy najemca lokalu wypowiedział umowę najmu od dnia 1 lutego  2008 
roku i lokal jest pusty. Dlatego proponuję przeznaczyć go do sprzedaży. 

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
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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 XV /139 / 08  jak załącznik do protokołu.

15/  udzielenia  zgody  Burmistrzowi  Gminy   na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
samodzielnego lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym, położonym w Rymanowie Zdroju  
ul. Kasztanowa 40 .

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

Uzasadnienie  :   zakupiony budynek   byłego  ,,  Pawilonu  Handlowego  ''  w  Rymanowie  Zdroju 
zostanie podzielony na lokale : lokal nr 1 położony na parterze budynku , lokal nr 2 przeznaczony 
do sprzedaży położony na I piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu przeznaczonego do sprzedaży 
wynosi 345,62 m2 + powierzchnia przynależna do lokali 118,31 m2 . Razem powierzchnia 463,93 
m2.

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 XV / 140 / 08   jak załącznik do protokołu.

16/ zmian w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.

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

Uzasadnienie :  o dokonanie zmiany w składzie  Rady zwrócił się Wojewoda Podkarpacki. Wniósł o 
odwołanie swego dotychczasowego przedstawiciela Pana Stanisława Lechowicza i powołanie Pana 
Sławomira Kasperkiewicz – zam. Posada Górna ul.Nadbrzeżna 56.

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 XV / 141 / 08 jak załącznik do protokołu.

17/  zmiany  nazwy  Kina  ,,  Irys  ''  w  Rymanowie  i  nadanie  mu  nazwy  ,,  Sokół  ''  w  
Rymanowie.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Henryk Smolik - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie.
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Uzasadnienie :  do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie wpłynął wniosek obywatelski 
o zmianę nazwy rymanowskiego kina. ,, Irys ''na ,, Sokół''. Po okresie , gdy nazwa ,, Sokół '' była 
zakazana  i  nie  mogła  funkcjonować  w  nazwach  instytucji  publicznych,  nic  nie  stoi  na 
przeszkodzie , by teraz dawną nazwę przywrócić. W budynku ,, Sokoła '' , która to nazwa stała się 
oficjalnie  zakazana ,  uruchomiono  kino  ,,  Wyzwolenie  ''.  W latach  1955-58  przeprowadzono 
gruntowne prace adaptacyjne, za wystrój i funkcjonalność zakwalifikowano obiekt do wysokiej II 
kategorii. Zamontowano duży ekran / tzw, panoramiczny/ jakiego nie miały w owym czasie kina 
powiatowego Sanoka, Krosna czy Brzozowa. Zmieniono również nazwę, na nic nie mówiący ,, Irys 
'' . Wiele ludzi włożyło przed laty w dzieło budowy , swój czas , telent i dobra materialne, pragnąc 
aby był to Dom Sokoła. Naszą powinnością powinno stać się działanie, aby teraz , tą historyczną 
nazwę przywrócić.

W dyskusji głos zabrali :

Pan  Jan  Rajchel  –  Burmistrz  Gminy w  swym wystąpieniu  powiedział,że  po  zapoznaniu  się  z 
wnioskiem i uzasadnieniem do projektu uchwały nasunęła się pewna wątpliwość. Po pierwsze to , 
że kino nigdy nie nazywało się Sokół i tej  nazwy nie przywracamy. Po drugie – budynek kina 
również nie miał nazwy Sokół . Budynek ten był tylko siedzibą Sokoła.
Nie wiemy jakie będą dalsze losy kina z uwagi na fakt, że wyświetlane seanse filmowe mają małą 
oglądalność. Jeśli by doszło do likwidacji kina , to zlikwidujemy proponowaną nazwę Sokół. Z tych 
względów  mój wniosek aby budynek nosił nazwę Sokół, a nie istniejące kino. Jakie mamy zarzuty 
dla tych ludzi, którzy organizowali i pracowali w kinie pod nazwą Irys. Przedstawione wątpliwości 
poddaję pod rozwagę Państwa radnych.

Radny  Pan  Andrzej  Biel  nie  w  pełni  zgodził  się  z  przedstawionymi  obawami  Pana 
Burmistrza Gminy. Budynek Sokoła zostanie, a nazwę kina można zmienić.

Przewodniczący Stowarzyszenia Nasz Rymanów Pan Czesław Szajna przypomniał, że jest 
to  wniosek  Stowarzyszenia,  które  liczy 60  osób i  był  zgłaszany przez  czytelników ,,  Naszego 
Rymanowa  ''.  Dom  Sokoła  liczy  około  100  lat  i  ta  nazwa  przyjęła  się  przez  mieszkańców 
Rymanowa i nie tylko . Wypowiadam się  za dokonaniem przez Radę zmiany nazwy kina Irys na 
kino Sokół.

Również  radni  Panowie  Tadeusz  Chodyniecki  i  Zbigniew  Sikora  opowiedzieli  się  za 
dokonaniem zmiany nazwy kina Irys i nadanie mu nazwy Sokół.

Przewodniczący Rady przedstawiony projekt Uchwały w sprawie zmiany nazwy kina Irys i 
nadanie mu nazwy Sokół  poddał pod głosowanie.

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

Podjęto Uchwałę Nr XV / 142 / 08 jak załącznik do protokołu.

18/ ustanowienia tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów''.

Z treścią  projektu  Uchwały  oraz  z  zasadami   nadawania  tytułu  ,,  Honorowy Obywatel 
Miasta  i  Gminy Rymanów ''  zapoznał  radnych  Pan Wojciech  Farbaniec  –  zastępca  Burmistrza 
Gminy.
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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 XV / 143 / 08 jak załącznik do protokołu.

ad.12 .  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

>  sprawę zabezpieczenia  powyrywanego przez  wichurę  sajdingu i  naprawę uszkodzonej 
barierki w budynku ,, Wolfówka ''  zlecimy niezwłocznie do wykonania,

> interpelację  odnośnie podmytej drogi przekażę po raz kolejny do Starosty ale już  bez 
wykładni  prawnej  zgłaszanej  interpelacji.  Na  przesłaną  interpelację   z  wykładnią  prawną 
skierowaną do Starosty nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi.
Wystąpię  do  Zarządu  Dróg  Krajowych  o  spowodowanie  wycinki  sosny  zagrażającej 
bezpieczeństwu rosnącej w trzecim pasie drogi w Klimkówce oraz o dokonanie przeglądu starych 
drzew kasztanowców , które stanowią duże zagrożenie zwłaszcza podczas silnych południowych 
wiatrów wzdłuż drogi krajowej w Klimkówce.

>  jak pozwolą warunki pogodowe to wskazany odcinek rowu przy ulicy Dąbrówka zostanie 
udrożniony.

> naprawa stanu nawierzchni  ul.  Słonecznej  w Milczy zostanie  wykonana  jak warunki 
pogodowe pozwolą na prowadzenie takich prac.

Były to udzielone odpowiedzi na interpelacje radnych.

ad. 13  Wolne wnioski i zapytania.

1. Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy zwrócił się z zapytaniem z jakiego materiału będą 
prowadzone prace remontowe na odcinkach dróg polnych ,  dojazdowych do domostw z 
uwagi na brak żwiru w korycie rzeki Wisłok ,

2. Radny Pan Andrzej  Biel  –  wystąpił  z  wnioskiem aby uchwalona  taryfa  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego została opublikowana w gazecie ,, Nasz 
Rymanów''.
Prosił też o informację na temat przekazania basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju dla 
Stomilu,

3. Radny Pan Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju  wnioskuje o :

− wyznaczenie szczegółowych zadań dla ZGK dotyczących utrzymania czystości w Rymanowie 
Zdroju – park , ciągi piesze , place,

− uprzątnięcie nagromadzonego błota na ulicy Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju po wywózce 
drzewa z lasu,
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− uzgodnienie czyją własnością jest kamienny przepust przy Leśniczówce w Rymanowie Zdroju i 
przystąpić do jego pilnego remontu,

− oczyszczenie studzienek kanalizacji burzowej przy drodze wojewódzkiej i drogach gminnych w 
Rymanowie Zdroju,

− zwiększenie  częstotliwości  wywozu  śmieci  z  pojemników  zlokalizowanych  przy  ul. 
Kasztanowej w Rymanowie Zdroju,

Zwrócił się również z zapytaniem kiedy planowane jest I obsadzenie kwiatami rabat i donic 
w Rymanowie Zdroju.

4. Radna  Pani  Przybyła  –  Ostap  Krystyna  z  Bzianki  wystąpiła  z  wnioskiem o  wykonanie 
remontu żwirem – klińcem dróg gminnych do domostw ,  dróg polnych , a zwłaszcza ,, 
Szafranówki '' , której stan jest tragiczny.
Wniosła  również  o  poprawienie  stanu  nawierzchni   dróg  gminnych  asfaltowych 
wykonanych w 2007 roku.

5. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej –  pytał, czy w Gminie można uzyskać pomoc 
finansową  w montowaniu baterii słonecznych lub o wskazanie gdzie o takie środki można 
się starać ?

6. Radny Pan Maciej Kandefer z Rymanowie ponowił wniosek o uprzątnięcie  pozostawionych 
po budowie materiałów za sklepem Centrum w Rymanowie od strony zachodniej z uwagi , 
że na tym placu często bawią się dzieci. Może by w tym miejscu  zasadzić jakieś kwiaty.

7. Radny Pan Kielar Kazimierz – wniósł aby o terminie przeglądu koryta rzeki w Klimkówce 
był informowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jako sołtys  o 
przeglądzie nie wiedziałem . , a chciałbym  aby on odbył się przy moim uczestnictwie,
- wystapił z wnioskiem o pomalowanie blachy na dachu  nowej części Domu Ludowego w 
Klimkówce.

   - wniósł , aby w Przychodni w Rymanowie raz w miesiącu w ramach NFZ przyjmowali 
lekarze specjaliści.

8. Radny Pan Michał Chentosz z Posady Górnej wystąpił z wnioskiem o opracowanie planu 
naprawy sieci  wodociągowej  na  terenie  Gminy i  corocznie  w projekcie  budżetu  gminy 
planować  środki  na jego realizację.
Uzasadnienie  wniosku  -   ZGK  zakupuje  od  Krosna  170.000  m3  wody  ,  a  sprzedaje 
odbiorcom ok. 90.000 m3. Coś się z tą wodą dzieje złego. Tak wysokie straty są nie do 
przyjęcia.

9. Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy -  w swej wypowiedzi nawiązał również do tematu 
strat  wody  z  sieci  wodociągowej.  Co  ja  mogę  zaproponować  –  na  nowym  odcinku 
wodociągu w Sieniawie wykonanym z rur PCV założyć jedno urządzenie pomiarowe , a 
drugie takie urządzenie przed granicą Głębokiego. Kolejne działanie to wymienić wszystkie 
wodomierze  zwykłe  zamontowane  w  domostwach  na  nowe  wodomierze  odporne  na 
działanie pola magnetycznego.

10. Radny Pan Maciej Kandefer z Rymanowa zwrócił się z zapytaniem  czyją własnością  jest 
skwerek zieleni za dzwonicą przy kościele w Rymanowie. Coś trzeba z nim zrobić, bo on 
jest nieuprzątnięty z nagromadzonych tam gałęzi , liści i innych śmieci.
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11.Sołtysi  z  Wisłoczka  i  Puław zwrócili  się  z  prośbą  o  pozostawienie  na  okres  sezonu 
letniego kontenerów do których przyjezdni turyści mogliby wrzucać śmieci , bo jak ich nie będzie 
to wszystkie śmieci znajdą sie w rowach.

12. Przewodniczący Zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie Pan Czesław Szajna  poruszył problem 
wywozu śmieci z kontenerów ustawionych w dolnej części cmentarza komunalnego. Na 
dojazd i przejazd samochodu nie ma zgody właściciela przyległej działki. Z tego względu 
wnioskuję aby zorganizować inny przejazd.

13. Pani  Przybyła  Krystyna  –  sołtys  z  Bzianki   wskazała  na  potrzebę  przyklejenia  klepek 
parkietowych w niektórych miejscach na sali Domu Ludowego w Bziance.

ad. 14 . Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

> na remont dróg został  zakupiony i  zgromadzony kliniec .  Jeśli  będą środki to istnieje 
możliwość  zakupu żwiru ze żwirowni we Wróbliku,

>  za  ogłoszenie  w  prasie  przyjętej  taryfy  odpowiada  dyrektor  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej.  Odnośnie  podejmowanych  działaniach  o  przekazaniu  basenu  kąpielowego 
informowałem w swym sprawozdaniu z działalności  w okresie między sesjami. Teraz mogę to 
potwierdzić.

 >  zadania  w zakresie  utrzymania  czystości  przez  ZGK zostały określone  i  winny być 
wykonywane. O uprzątnięcie   błota na ul.  Wyspiańskiego zwrócę się do Nadleśniczego jak i o 
wyremontowanie  kamiennego  przepustu  z  uwagi  na  to,  że  to  oni  tylko  i  wyłącznie  z  niego 
korzystają.   Zlecimy  zarządcom  dróg  oczyszczenie  studzienek  kanalizacji  sanitarnej  ,  a  my 
wykonamy  to  na  drogach  gminnych.  Są  ustalenia  odnośnie  wywozu  śmieci  z  pojemników 
zlokalizowanych przy ul. Kasztanowej i będziemy je realizować. Nasadzenia  klombów , donic itp. 
kwiatami  będzie wykonywał Zakład Aktywności Zawodowej z Rymanowa Zdroju , który został 
wyłoniony w drodze przetargu.

>  odnośnie  dróg  i  poprawy  ich  stanu  nawierzchni  w  miarę  posiadanych  możliwości  i 
środków tak jak co roku  będziemy podejmować działania naprawcze ,

>   wykorzystanie  baterii  słonecznych  dla  indywidualnych  gospodarstw  .  Mogę 
poinformować, że LGDziałania  organizowała szkolenia z tego zakresu . Odbyło się ono również w 
Rymanowie w sali GOK. Nie mogę wskazać żródła pozyskania środków , Jeśli pojawi się jakaś 
możliwość pozyskania środków to postaramy sie o tym poinformować mieszkańców. To co mogę 
powiedzieć ,  rolnicy mają  możliwość odliczenia poniesionych wydatków od podatku rolnego.

> ponowię działania o uprzątnięcie terenu po zakończeniu budowy przez właściciela działki 
gdzie zlokalizowany  został sklep Centrum. Nie będzie można wykonać ukwiecenia na działkach 
przyległych , bo są to działki prywatne.

> zwrócę  się  z  zapytaniem  do wskazanej  instytucji  odnośnie  przeglądu koryta  rzeki  w 
Klimkówce. Mnie nic w tym temacie nie wiadomo. Jeśli był dokonany przegląd , to poproszę o 
informację . Nie mogę obiecać , że będzie malowany dach . Zarządcą domu ludowego jest sołtys.
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W tej  chwili  nie  umiem odpowiedzieć  na  wniosek  odnośnie  przyjmowania  przez  specjalistów 
pacjentów  w  naszej  Przychodni  w  ramach  kontraktów  z  NFZ  i  w  tej  sprawie  zwrócę  się  do 
dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie.

> wniosek dotyczący ograniczenia strat na sieci wodociągowej . Dużo awarii na sieci jest w 
okresie zimy i to niekoniecznie na starych wodociągach . Jeśli będą konkretne wnioski – propozycje 
to będziemy je analizować .
W tym miejscu Przewodniczący Rady przedstawił  propozycję   powołania  Zespołu specjalistów, 
który miałby za zadanie określenie zakresu prac , które pozwolą na zmniejszenie strat wody na sieci 
wodociągowej.

> poczynimy starania  o uprzątnięcie wskazanego skwerka zieleni.

>  ZGK  podejmuje  działania  oszczędnościowe  w  zakresie  odbioru  śmieci  i  z  dniem  1 
kwietnia  wprowadził  dla  mieszkańców Wisłoczka  i  Puław nowe zasady odbioru.  Odpady będą 
składowane do worków foliowych i odbierane 2 razy w miesiącu. Wywóz śmieci z kontenerów 
Wisłoczka i Puław jest bardzo drogi.

>  zbadamy  problem  wywozu  śmieci  z  dolnej  części  cmentarza  komunalnego  w 
Rymanowie . Nie mogę odpowiedzieć  , czy jest jakieś inne wyjście. Jeśli nie będzie innego wyjścia 
to śmieci  potrzeba będzie nosić do kontenerów zlokalizowanych  w górnej części.

>  naprawę odklejonych klepek parkietowych w sali domu ludowym w Bziance , który służy 
za salę gimnastyczną miejscowej szkole zlecę do wykonania ze środków tej placówki.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik – przypomniał radnym o obowiązku składania 
oświadczeń majątkowych radnych za 2007 rok wraz z kserokopia PIT w terminie do 30 kwietnia 
2008 roku. Druki oświadczeń Państwo radni otrzymali dzisiaj przed rozpoczęciem obrad sesji.

ad. 15  .  Zamknięcie sesji.

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

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

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych złożył życzenia :

,, Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego
   będą dla Was czasem prawdziwej radości,
   przeżywanej w gronie najbliższych Waszemu sercu osób.
   Spokojnych i rodzinnych  Świąt ''.

Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący

Protokołował : Rady Miejskiej w Rymanowie
 / Wł. Cypcar /           Henryk  Smolik 




