
     P r o t o k ó ł  Nr XX / 08

z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu 26 sierpnia 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 12 3o .

W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Radny nieobecny Pan  Sikora Zbigniew.

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. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Pani  Maria Knap.

8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu .

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

Obrady XX 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 14 
radnych.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się  z zapytaniem, czy są wnioski 
w sprawie otrzymanego porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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Wniosków o zmianę  porządku obrad nie było.

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

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu  XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

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

5. Informacja  z  wykonania  uchwał  podjętych  na  XVIII  i  XIX  sesji  nadzwyczajnej  Rady 
Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją  z działalności Burmistrza Gminy w okresie od 
XVIII sesji.

6. Interpelacje  radnych.

7. Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

8. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rymanów 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008 / 2009.

9. Informacja  na  temat  funkcjonowania  komunalnej  oczyszczalni  ścieków  w  Rymanowie 
połączona  z  rozpatrzeniem  i  uchwaleniem  projektu  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
zobowiązania.

10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie  Gminy Rymanów na 2008 rok,

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

3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości ,  
położonych w Posadzie Górnej,

4/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimkówka, na lata 2008 – 2015,

5/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  gimnazjów  publicznych  
prowadzonych przez gminę Rymanów oraz granic ich obwodów,

6/  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  w  sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób  
Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wnioski i zapytania.
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13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 13, za – 13.

ad. 3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu XVIII sesji odbytej w dniu 17 czerwca 2008 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem  protokołu głosowało 13 radnych.

Przyjęcie protokołu XIX sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych.

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

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

ad. 5 .Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
od XVIII sesji.

Informację / załącznik do protokołu / z działalności w okresie między sesjami zwłaszcza z 
wykonania uchwał podjętych na XVIII i XIX sesji nadzwyczajnej 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 Jan  Zywar  z  Wróblika  Królewskiego –  ponawia  interpelację  w sprawie  wyrywania 
drogowskazów przy drodze powiatowej w Ladzinie z napisem miejscowości Ladzin. Jest to kolejne 
wyrywanie tego znaku z ziemi i położenie go obok jezdni. Wcześniej był przypadek, że znak ten 
nieznani sprawcy położyli na jezdni ww.  drogi , co stanowiło zagrożenie wypadkiem. Należy znak 
tak zamontować, aby nie został łatwo wyrwany, albo usunąć go całkowicie.
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Radny  Pan  Kazimierz  Kielar  z  Klimkówki   zgłosił  interpelację  w  sprawie  zabezpieczenia 
powstałych po ostatnich silnych opadach deszczu dwóch niebezpiecznych miejsc podmycia skarpy 
w  brzegu  potoku  Flora  w  Klimkówce   .   Powstała  sytuacja  stwarza  poważne  zagrożenie  dla 
znajdujących się w pobliżu budynków .

Radny Pan Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju interpeluje o podjęcie działań  w zakresie naprawy 
załamanego włazu studzienki burzowej na drodze osiedlowej w Rymanowie Zdroju. Jest to droga 
publiczna i powstałe utrudnienie stanowi poważne zagrożenie dla ruchu pojazdów. Nikt nie kwapi 
się do jej naprawy. Należy zmusić właściciela drogi do usunięcia powstałego zagrożenia.

Radny Pan Stanisław  Stapiński z Milczy – interpeluje o podjęcie działań o dokonanie wymiany 
załamanych kręgów betonowych na   drogach polnych w Milczy, które uniemożliwiają  przejazd  i 
stanowią  zagrożenie dla  rolników . Rowy, na których są przepusty należą do Spółki Wodnej.

ad. 7.  Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2008 roku.

Zgodnie  z  art.  198  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie  Burmistrz  Gminy   przedstawił  informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy 
Rymanów za I półrocze 2008 roku. 
Rada  Miejska w Rymanowie  Uchwałą  Nr XIII/105/07  z  dnia  21 grudnia  2007 roku uchwaliła 
budżet gminy na 2008 rok określając plan dochodów w wysokości 31.212.466 zł i wydatków w 
wysokości 29.865.176 zł oraz przychodów w kwocie 1.187.398 zł i rozchodów w kwocie 2.534.688 
zł. W ciągu okresu sprawozdawczego w budżecie wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i 
wydatków budżetowych. Po zmianach planowane dochody wynosiły 33.476.541 zł, a planowane 
wydatki 32.835.778 zł.
Dochody ogółem wykonano w kwocie 18.733.511,79 zł tj. 56,0 % w stosunku do planu rocznego. 
Podstawowymi żródłami dochodów budżetu gminy są :
− subwencje -  49 %,
− dotacje – 20 %,
− udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 12 %,
− dochody własne – 19 %.
Przychody  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  zostały  zaplanowane  na  2008  rok  w 
wysokości  987.398  zł.  Zaplanowano  przychody  z  tytułu  nadwyżki  z  lat  ubiegłych  w  kwocie 
706.527 zł.  Faktyczna nadwyżka z lat ubiegłych stanowi kwotę 706.527,61 zł,  w I półroczu br. 
uruchomiono 143.989,27 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 15.254.709,97 zł tj. 46,5 % planu rocznego. Na dzień 30 
czerwca 2008 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości wydatków budżetowych.
Rozchody  w  okresie  sprawozdawczym  na  plan  2.334.688  zł  spłacono  pożyczki  i  kredyty  w 
wysokości 928.660 zł zgodnie z zawartymi umowami.
Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 3.478.801,82 
zł. Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06. 2008 roku wynosi 83.735,84 zł i dotyczy zobowiązań 
Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę 
Rymanów 10.133.027,45 zł.
W  okresie  sprawozdawczym  Gmina  Rymanów  nie  udzielała  poręczeń  i  gwarancji  innym 
podmiotom oraz nie prowadziła zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
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Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się 
istotnych  odchyleń  w  ich  realizacji  i  zagrożeń  mogących  mieć  wpływ  na  wykonanie  zadań 
wynikających z budżetu rocznego. Na dzień 30 czerwca 2008 roku należności wymagalne wynoszą 
1.080.462,10 zł.

Przewodniczący  Rady po  omówieniu  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy 
Rymanów za  I  półrocze  przez  Burmistrza  Gminy stwierdził,  że  wszystkie  stałe  komisje  Rady 
Miejskiej  wydały  pozytywne  opinie  i  zaprosił  do  zabierania  głosu  w  dyskusji  nad  otrzymaną 
informacją .

Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przedstawioną przez Burmistrza 
Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania : głosujących 14, za – 14 informacja z wykonania budżetu gminy 
Rymanów za I półrocze 2008 roku została przyjęta.

ad.  8  .  Informacja  o  przygotowaniu  placówek  oświatowych  prowadzonych  przez 
Gminę  Rymanów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008 / 2009.

Informacje  /  załącznik  do  protokołu  /  przedstawił  Pan  Wojciech  Farbaniec  –   zastępca 
Burmistrza Gminy.
Rok szkolny rozpocznie 1971 uczniów w  111 oddziałach. Średnio na jeden oddział przypada17,7 
ucznia. W stosunku do roku poprzedniego jest mniej o 74 uczniów.

Dyskusji i zapytań nie było.

Informację o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego Rada 
Miejska  przyjęła do wiadomości.

ad.  9.  Informacja  na  temat  funkcjonowania  komunalnej  oczyszczalni  ścieków  w 
Rymanowie  połączona  z  rozpatrzeniem  i  uchwaleniem   projektu  uchwały  w  sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania.

 Przewodniczący Rady poinformował,  że  w dniu  30 czerwca radni  członkowie  Komisji 
Rolnictwa,  Ekologii  i  Spraw  Uzdrowiskowych  oraz  Komisji  Budżetu,  Gospodarki  i  Mienia 
dokonali wizytacji komunalnej oczyszczalni ścieków. W sporządzonej notatce zawnioskowali do 
Burmistrza  Gminy  o  podjęcie  działań  w  celu  rozpoczęcia  procesu  przygotowawczego  do 
rozbudowy i  modernizacji  oczyszczalni  na najbliższe  lata  wskazując,  że  pilnym problemem do 
rozwiązania  są  trudności  w  gospodarowaniu  osadem.  Po  włączeniu  w  2007  roku  kolejnych 
miejscowości problem ten staje się coraz pilniejszy do rozwiązania. Pilną potrzebą jest również 
poprawa wstępnego i ostatecznego oczyszczenia ścieków doprowadzonych do oczyszczalni.

O przedstawienie informacji  z bieżącej  działalności oczyszczalni  ścieków w Rymanowie 
poprosił Pana Józefa Penara – dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
/ Informacja – załącznik do protokołu /.
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Komunalna oczyszczalnia ścieków pracuje nieprzerwanie od 1996 roku i uzyskuje dobre 
parametry oczyszczonych ścieków. W 2007 roku oczyszczono 482,7 tys,  m3 , z czego około 375 
tys.  m3 to ścieki komunalne , a pozostałość  to wody infiltracyjne i opadowe. Podobna sytuacja 
wystąpiła  w  pierwszym  półroczu  2008  roku.  Oprócz  problemów,  o  których  wspomniał 
Przewodniczący Rady dyrektor poinformował , że w dniu 31 grudnia upływa ważność pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzenie  ścieków komunalnych do rzeki Tabor, a jednocześnie uległy 
zmianie obowiązujące przepisy w tym zakresie zwłaszcza Prawo Wodne , już dzisiaj wiemy , że 
parametry dla ścieków oczyszczonych będą znacznie wyższe . Uzyskanie wyższych parametrów dla 
ścieków oczyszczonych przy zachowaniu niezmienionej technologii  oczyszczania ,  zwłaszcza w 
zakresie  poziomu biogenów /  azot  ,  fosfor  /  technologicznie  i  biologicznie  jest  niemożliwe do 
uzyskania.  Dlatego  należałoby  przystąpić  do  modernizacji  i  rozbudowy  oczyszczalni,  gdyż 
niespełnienie nowych warunków pozwolenia wodnoprawnego wiązać się będzie z koniecznością 
płacenia kar za przekroczenia parametrów.

Dyskusji i zapytań nie było.

Informację  z  bieżącej  działalności  oczyszczalni  ścieków  w  Rymanowie  Rada  Miejska 
przyjęła do wiadomości.

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt  Uchwały w 
sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Uzasadnienie  –  istniejąca  oczyszczalnię  ścieków  trzeba  rozbudować  i  modernizować. 
Zostały  opracowane  2  wersje  rozbudowy i  modernizacji  .  Wybraliśmy wersję  1  ,  której  koszt 
szacunkowy to  ponad 4.500.000 złotych. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji 
projektowo  –  kosztorysowej  na  rozbudowę  oczyszczalni  ścieków  .  Aby  ogłosić  konkurs  na 
opracowanie  takiej  dokumentacji  potrzebne  będzie  zaciągnięcie  w 2008  roku  zobowiązania  na 
opracowanie dokumentacji  do wysokości  200.000 złotych  ponad kwotę  wydatków określoną w 
budżecie gminy na 2008 rok. 

Dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały nie było.

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

Podjęto Uchwałę  Nr XX / 176 / 08   jak załącznik do protokołu.

ad. 10. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisje Rewizyjna i Komisje Budżetu , Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinie.
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Do przedstawionego projektu uchwały z zapytaniem do Burmistrza Gminy zwrócił się radny Pan 
Andrzej Biel o wyjaśnienie z jakiego powodu zmieniło się żródło finansowania zadania ,, Budowa 
kortów tenisowych na terenie Parku Podworskiego w Rymanowie '' , a także na jakim etapie  jest 
planowana do przebudowy ul. Sikorskiego w Rymanowie.

Na postawione zapytania wyczerpujących odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy .

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 XX / 177 / 08  jak załącznik do protokołu.

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

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

Uzasadnienie  :    Gmina  Rymanów  chce  nabyć  od  Kółka  Rolniczego  w  Rymanowie 
nieruchomość  obejmującą  działkę  nr  2450/15  o  pow.  0.0378  ha  położonej  w  Rymanowie  z 
przeznaczeniem na poszerzenie działki gminnej na której  znajduje się budynek biurowy Urzędu 
Gminy. Powiększenie działki gminnej jest celowe ze względu na planowaną rozbudowę budynku 
administracyjnego Urzędu Gminy.

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 XX / 178 / 08  jak załącznik do protokołu.

3/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Rymanów 
nieruchomości, położonych w Posadzie Górnej.

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

Uzasadnienie : Gmina Rymanów chce nabyć od osób fizycznych  nieruchomości obejmujące 
działki nr 1278/9 o pow. 0.0026 ha, nr 1278/11 o pow. 0.0047 ha i nr 1279/2 o pow. 0.0024 ha 
położonych w Posadzie Górnej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
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Podjęto Uchwałę  Nr XX / 179 / 08  jak załącznik do protokołu.

4/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klimkówka na lata 2008 – 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej  o  zabranie  głosu poprosił  sołtysa  wsi  Klimkówka Pana 
Kazimierza Kielara , który powiedział między innymi, że Plan Odnowy Miejscowości Klimkówka 
jest  planem,  którego  celem  jest  wyznaczenie  celów  strategicznych  i  zadań,  wynikających  z 
problemów  ograniczających  potencjał  wsi  i  zasobów  społecznych.  Za  priorytetowe  w  okresie 
programowania  w  latach  2008  –  2015  przyjęto  projekty  służące  poprawie  standardu  życia 
mieszkańców i  ożywienia  działalności  kulturalnej,  rozwijaniu  poczucia  wspólnoty,  promowaniu 
wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Plan opracowano 
przy  zaangażowaniu  przedstawicieli  lokalnej  społeczności  na  zaproszenie  sołtysa  wsi  i  został 
przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego. Plan ten jest planem otwartym, przewiduje okresową ocenę i 
aktualizację planowanych działań oraz projektów w ramach konsultacji społecznych.
W  imieniu  społeczności  lokalnej  wsi  Klimkówka  zwrócił  się  do  Wysokiej  Rady  o  jego 
zatwierdzenie.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

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

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 XX / 180 / 08   jak załącznik do protokołu.

5/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  gimnazjów  publicznych 
prowadzonych przez gminę Rymanów oraz granic ich obwodów.

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

Uzasadnienie : zaproponowana zmiana wynika z likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 roku 
Gimnazjum w Bziance i kontynuacji nauki przez uczniów z Bzianki w Gimnazjum w Milczy.

Dyskusji i zapytań nie było.

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

Podjęto Uchwałę  Nr XX / 181 / 08  jak załącznik do protokołu.
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6/  zaopiniowania  projektu  uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  w  sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację Oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii oraz Poradni Chorób  
Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady.

Uzasadnienie : Marszałek Województwa Podkarpackiego  działając na podstawie art. 43 ust. 
2  ustawy  o  zakładach  opieki  zdrowotnej   z  dnia  31  sierpnia  1991  roku   przesłał   do 
Przewodniczącego  Rady  projekt  uchwały  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  w  sprawie 
przekształcenia poprzez likwidację oddziału Chorób Nerek i Dializoterapii  oraz Poradni Chorób 
Nerek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z prośbą o wyrażenie 
przez  Radę  Miejską  w  Rymanowie  opinii  w  przedmiotowej  sprawie.  Na  posiedzeniu  Komisji 
Oświaty,  Kultury ,  Zdrowia i  Porządku Publicznego odbytym w dniu 19 sierpnia zapoznałem z 
projektem uchwały i jej uzasadnieniem członków Komisji  z prośbą o zajęcie stanowiska poprzez 
wypracowanie  opinii.  Komisja   postanowiła  o  negatywnym  zaopiniowaniu  projektu  uchwały 
Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  i  taki  zapis  znalazł  się  w  projekcie  uchwały  Rady 
Miejskiej, która radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi.

W dyskusji nad projektem uchwały radni wypowiedzieli się za przyjęciem wypracowanego 
stanowiska  przez  Komisję  Rady  Miejskiej  o   negatywnym  zaopiniowaniu  projektu  uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Po  przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący  rady ustalił,  że  ws  głosowaniu  brało 
udział  14  radnych,  za  przyjęciem Uchwały głosowało  13  radnych  ,  1  radny wstrzymał  się  od 
głosowania.

Podjęto Uchwałę Nr XX / 182 / 08  jak załącznik do protokołu.

ad. 11 .  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

>  interpelację  radnego   Pana  Jana  Zywara   skieruję  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
Powiatowych w Krośnie.

>   z  prośbą  o  dokonanie  oceny występującego  zagrożenia  podmycia  skarpy na  brzegu 
potoka Flora w Klimkówce wystąpię do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie,

> w sprawie załamania się włazu studzienki burzowej na drodze osiedlowej w Rymanowie 
Zdroju wystąpię do Wspólnoty Mieszkaniowej zobowiązując do jej naprawy. Wcześniej ustalony 
zostanie właściciel działki na której w/w studzienka jest zlokalizowana.

>  dokonane  zostaną   sprawdzenia  ewidencyjne  do  kogo  należą  przepusty  na  drogach 
polnych  w  Milczy,  a  następnie  podejmę  odpowiednie  działania  celem  naprawy  wskazanych 
uciążliwości .
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Były to udzielone odpowiedzi na interpelacje radnych.

ad. 12 . Wnioski i zapytania.

      1.  Pan Maciej Kandefer – radny z Rymanowa 

− na ul. Wola w Rymanowie  od wikarówki do cmentarza są nisko ustawione znaki drogowe, co 
przeszkadza przechodniom korzystającym z chodnika przy tej ulicy. Należy znaki zamontować 
na właściwej wysokości,

− podjąć bardziej skuteczne działania ,, Policji '' i Straży Miejskiej w celu zapewnienia spokoju i 
porządku publicznego w Rymanowie szczególnie przy ul. Rynek w godzinach nocnych.

2. Pan Andrzej Biel – radny z Rymanowa – pomalować ścianę frontową budynku, w którym 
jest siedziba Straży Miejskiej w Rymanowie, gdyż obecny stan tej elewacji jest zły.

3. Pani Krystyna Przybyła – Ostap – radna z Bzianki – w czasie ostatniej powodzi okazało się, 
że wały przeciwpowodziowe na  rzekach Wisłok i Rodzina w Bziance przeciekają. Pilna 
potrzebą jest wykonanie remontów tych wałów.

4. Pan Stanisław Stapiński – radny z Milczy

− naprawić klińcem drogę dojazdową do budynków przy ul.Leśnej w kierunku do budynku p. 
Józefa  Penara,

− strażacy  z  OSP Milcza  wnoszą  zapytanie  ,  dlaczego  nie  mogą  wyjeżdżać  do  pożarów  do 
sąsiednich miejscowości : Besko, Poręby, Trześniów pomimo współpracy z tymi jednostkami i 
chcieliby brać udział w gaszeniu tam pożarów.

5. Pan Henryk Smolik – radny z Rymanowa Zdroju

− obciąć  suche  gałęzie  drzew  w  alei  dębowej  w  Rymanowie  Zdroju,  gdyż  zagrażają 
przechodniom,

− w  imieniu  hodowców  psów  z  Rymanowa  Zdroju  zwraca  się  z  prośbą  aby  zobowiązać 
miejscowe  sklepy  do  wyposażenia  w  niezbędne  akcesoria  do  zbierania  psich  odpadów  i 
ustawienia pojemników do ich wrzucania,

− zwrócić  uwagę  Policji  i  Straży  Miejskiej  na  kierowców  jeżdżących  bez  tłumników  w 
Rymanowie Zdroju,

− podjąć  działania  o  usprawnienie  wjazdu  na  drogę  krajową  nr  28  w  Rymanowie  przy 
skrzyżowaniu  z  drogą  wylotową  z  Rymanowa  Zdroju  .  Jest  to  duży  problem  dla 
przebywających na wypoczynku gości w naszej miejscowości uzdrowiskowej.
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6. Pan  Kazimierz Kielar  -  radny z Klimkówki

− na odcinku drogi do Państwa Dąbrowskich w Klimkówce istnieje wyciek wody widoczny nawet 
podczas  słonecznej pogody.  W rejonie tym ułożone są rury sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Wniosek  o sprawdzenie , co jest powodem wycieku wody .

− podczas ostatnich opadu deszczu woda wymyła koleiny  w drodze za potokiem koło sklepu ,, 
Zielone  Jabłuszko  ''  w  Klimkówce  ,  które  uniemożliwiają   przejazd  ta  drogą  samochodów 
osobowych. Wnioskuję o poprawienie stanu jej nawierzchni.

− również  podczas  ostatnich  ulewach  w  Klimkówce  powstało  wiele  drobnych  uszkodzeń  i 
zamuleń rowów i przepustów które należałoby udrożnić . Do wykonania tych prac potrzebna 
jest koparka . Stąd prośba  o skierowanie koparki na 2 dni .

− wnioskuje o zabezpieczenie brzegu uszkodzonego rowu  na posesji Pana Józefa Penara przez 
ostatnio  wezbrane  wody  opadowe.  Właściciel  ma  utrudniony  dostęp  do  swojej  posesji  i 
usytuowanych tam budynków. Uszkodzone brzegi rowu najlepiej byłoby zabezpieczyć płytami 
betonowymi.

7. Pan Tadeusz  Chodyniecki – radny z Wróblika Szlacheckiego wskazał na pilną potrzebę 
wycinki drzew topoli w pasie drogi powiatowej na przeciwko szkoły.

8. Pan Jan Zywar – radny z Wróblika Królewskiego  wskazał na potrzebę  wykonania zjazdu 
do  mostu  zlokalizowanego  w  linii  prostopadłej  drogi  do  wykonanej  w  roku  ubiegłym 
nawierzchni asfaltowej drogi gminnej .

9. Pan  Czesław  Szajna  -  przewodniczący  zarządu  osiedla  miasta  Rymanowa  wskazał  na 
potrzebę wykonania przejścia dla pieszych na wysokości Kościoła i Przychodni Zdrowia w 
Rymanowie na ul.  Grunwaldzkiej  stanowiącej  drogę wojewódzką.  Piesi  chcąc zgodnie z 
przepisami  przejść  przez  jezdnię  muszą  pokonać  odległość  kilkuset  metrów,  co  jest 
uciążliwe,  a  szczególnie  dla  osób  chorych  i  starszych.  Przechodzą  bardzo  często  przez 
jezdnię w sposób niedozwolony . Kilka lat temu w tym miejscu było oznakowane przejście 
dla pieszych.

Ad. 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel  - Burmistrz Gminy Rymanów.

>  zlecimy  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  w  Rymanowie  ustawienie  znaków 
drogowych na ulicy Wola na odpowiedniej wysokości,

>  o  podjęcie  bardziej  skutecznych  działań  w  celu  zapewnienia  spokoju  i  porządku 
publicznego  szczególnie  w  godzinach  nocnych  przy  ul.  Rynek  w  Rymanowie  wystąpię  do 
komendanta Komisariatu i Policji i Komendanta Straży Miejskiej,
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> zlecimy wykonanie malowania elewacji frontowej ściany budynku w którym jest siedziba 
Straży Miejskiej w Rymanowie,

>  o  wykonanie  remontów  przeciekających  wałów  przeciwpowodziowych  w  Bziance 
wystąpię do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ,

>  sprawdzony zostanie stan drogi do wskazanej posesji przez radnego Pana Stapińskiego i 
zostaną  podjęte  stosowne  działania  możliwe  do  wykonania  w  ramach  posiadanych  środków 
budżetowych na 2008 rok,

>  Komendant  OSP  Milcza   otrzyma  wyjaśniającą  odpowiedź  na  postawione  zapytanie 
dlaczego strażacy nie  mogą wyjeżdżać  do pożarów do sąsiadujących  miejscowości  w ramach 
współpracy pomiędzy tymi jednostkami ,

>  zlecone  zostanie  wykonanie  usługi  obcięcia  suchych  gałęzi  drzew  alei  dębowej  w 
Rymanowie Zdroju,

> odpowiednie służby dokonają rozeznania prośby hodowców psów z Rymanowa Zdroju i 
poproszą właścicieli sklepów o zaopatrzenie w akcesoria do zbierania psich odchodów,

>  wniosek  w sprawie  zakłócania  ciszy przez  kierowców jeżdżących  bez  tłumników w 
Rymanowie Zdroju skieruję do Policji i Straży Miejskiej ,

>  problem  wyjazdu  z  Rymanowa  na  drogę  krajową  zwłaszcza  z  podczas  sobotnio  – 
niedzielnego wypoczynku na terenie naszej gminy jest nam znany i podejmowane są rozmowy do 
poprawy  tej sytuacji. W chwili obecnej strażnicy Straży Miejskiej w godzinach nasilonego ruchu 
kierują ruchem na wskazanym skrzyżowaniu,

> dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  dokona ustalenia przyczyny wycieku wody na 
drodze do p. Dąbrowskich , a po ustaleniu podejmie stosowne działania naprawcze,

>  sprawdzony  zostanie  stan  drogi  za  potokiem  koło  sklepu  ,,  Zielone  Jabłuszko  ''  w 
Klimkówce i podejmiemy  działania naprawcze jeżeli wskazany odcinek będzie zaliczony do dróg 
gminnych,

> radnego – sołtysa wsi Klimkówka proszę o określenie  zakresu robót  naprawczych po 
ostatnich ulewach . Podejmę starania o skierowanie do wykonania tych prac koparki,

>  sprawdzony zostanie  uszkodzony  brzeg  rowu  ,  który  utrudnia  bezpieczne  dojście  do 
posesji i budynków Panu Józefowi Penarowi . Po dokonaniu wizji lokalnej ustalony zostanie zakres 
robót naprawczych.

> o podjęcie działań w zakresie wycinki drzew topoli w pasie drogi powiatowej naprzeciw 
Szkoły we Wróbliku Szlacheckim wystąpię do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie,

>  wystąpię  z  pismem  do  Rejonu  Budowy  Dróg  i  Mostów  w  Krośnie  o  wykonanie 
zobowiązania wykonania zjazdu do mostu ,  który miał zostać wykonany przez tą firmę w roku 
ubiegłym podczas wykonywania nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej,
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>  wniosek przewodniczącego Zarządu Osiedla  miasta  Rymanowa dotyczący wykonania 
oznakowania  przejścia  dla  pieszych na  wysokości  Kościoła  i  Przychodni  Zdrowia   skieruję  do 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie .

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.

ad. 14 .  Zamknięcie sesji.

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

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar /
            Henryk Smolik




