
   P r o t o k ó ł  Nr XXII / 08

z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu  7  listopada 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. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

8. Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa.

Obrady XXII 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.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 
w sprawie otrzymanego porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad  XXII  sesji  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.
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2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XX sesji i XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

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

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

6. Interpelacje radnych.

7. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  Burmistrza  Gminy  o  oświadczeniach 
majątkowych złożonych przez radnych i innych osób zobowiązanych do składania takich 
oświadczeń.

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w    
     2009 roku,
-  radni nie przystąpili do rozpatrywania projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
   rocznych stawek podatku od środków transportowych z uwagi na dużą rozbieżność
   wysokości stawek wyliczonych wg wypracowanych wniosków na posiedzeniach komisji.
   Postanowiono, aby projekt tej uchwały został rozpatrzony na najbliższej sesji Rady.
3/ poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
4/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok,
5/ zaciągnięcia zobowiązania,
6/ zaciągnięcia zobowiązania,
7/ zaciągnięcia zobowiązania,
8/ zaciągnięcia zobowiązania,
9/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2009 rok,
10/ utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie,
11/ zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Rymanowie,
12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów,
13/  przystąpienia   do  sporządzenia  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Posada Górna '',
14/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów,
15/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 

budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, 
Rymanów, Ladzin / część zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie.

16/ uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
budowy turbin  wiatrowych oraz  otaczających  je   terenów  rolnych  w   miejscowościach    : 
Ladzin / część wschodnia / i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie,

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
na okres dłuższy niż trzy lata,
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18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
na okres dłuższy niż trzy lata,

19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
na okres dłuższy niż trzy lata,

20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
na okres dłuższy niż trzy lata,

21/ wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej,
22/ wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej,
23/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów 

nieruchomości gruntowej , położonej w Klimkówce,
24/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie,
25/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej we Wróbliku Szlacheckim,
26/  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  komunalną  siecią 

kanalizacji sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

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

ad.3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu XX sesji odbytej w dniu 26 sierpnia 2008 roku.

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

Przyjęcie protokołu XXI sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 września 2008 roku.

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

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

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

ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XX sesji i XXI sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
od XX sesji.
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Informację / załącznik do protokołu / z działalności w okresie między sesjami zwłaszcza z 
wykonania uchwał  podjętych na XX i XXI 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.

1. Radny Pan Andrzej Biel z Rymanowa -  interpeluje w sprawach :

- ustawienia progu zwalniającego na ul.  Zielonej na wysokości posesji Pana Różowicza. 
Niebezpieczny  odcinek  drogi,  słaba  widoczność  a  kierowcy rozwijają  prędkość  do  140 
km/h,
- pomalowania ustawionych progów zwalniających na ul.  Szkolnej z uwagi na słabą ich 
widoczność, co może być przyczyną uszkodzeń samochodów,
-rozwiązania  pojawiającego  się  corocznie  problemu  w  czasie  Wszystkich  Świętych 
dotyczącego dojazdu samochodami na cmentarz komunalny w Rymanowie. Powstają duże 
korki,  dochodzi  do licznych kolizji.  Interpeluję  o  podjęcie  działań ,  które  spowodują w 
przyszłości bezpieczny dojazd i wyjazd , a także o rozważenie wykorzystania w tym okresie 
parkingu przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

2. Radny  Pan  Kazimierz  Kielar  z  Klimkówki  ponowił  złożoną  interpelację  w  sprawie 
zagrożenia dla budynków przy ul. Zdrojowej 372 i przy sklepie ,, Zielone Jabłuszko '' jakie 
stworzył oberwany brzeg rzeki  po obfitych opadach deszczu.

3. Radny  Pan  Chodyniecki  Tadeusz  z  Wróblika  Szlacheckiego  interpeluje  o  wykonanie  i 
ustawienie przy ul. Długiej na wysokości posesji p. Kosińskiego barierki ochronnej wzdłuż 
wysokiej skarpy na odcinku około 50 metrów. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce , które 
winno zostać zabezpieczone .

ad.7  .  Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  i  Burmistrza  Gminy  o 
oświadczeniach  majątkowych  złożonych  przez  radnych  i  innych  osób  zobowiązanych  do 
składania takich oświadczeń.

Informację /  załącznik do protokołu /  z  analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady 
Miejskiej w Rymanowie za 2007 rok przedstawił Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /  z  analizy  oświadczeń  majątkowych  innych  osób 
zobowiązanych  do  składania  oświadczeń  majątkowych  Burmistrzowi  Gminy  z  upoważnienia 
Burmistrza Gminy przedstawił Pan Marek Penar – sekretarz Gminy.
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ad.8 . Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Projekt Uchwały przedstawił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

W dyskusji  nad  projektem   uchwały  głos  zabrał  radny  Pan  Andrzej  Biel  ,  który  wystąpił  z 
wnioskiem o  przyjęcie  wypracowanej  przez  Komisję  Budżetu,  Gospodarki  i  Mienia  wysokości 
stawki  podatku  w  pozycji  4-  od  1  m2  gruntów  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  i 
zakwalifikowanych  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  do  gruntów  budowlanych,  oznaczonych 
symbolem ,,  B ''   i  w pozycji 5 – od 1 m2 gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków do dróg -  0,11 zł . Stawka ta wzrosła o 20 % w stosunku do stawki obowiązującej. Jako 
rekompensatę w obniżeniu dochodów budżetowych Komisja wniosła o podwyższenie stawki od 1 
m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części , w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego przez  organizacje  pożytku  publicznego z 
6,40 zł na 6,50 zł, która została uwzględniona w projekcie uchwały, którą przedstawił Burmistrz 
Gminy.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Wniosek radnego Pana Andrzeja Biela – prowadzący obrady Przewodniczący Rady poddał pod 
głosowanie.

Jako  pierwszy -   wniosek  dotyczący  obniżenia  stawki  do  0,11  zł  od  1  m2  gruntów 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
do gruntów  budowlanych , oznaczonym symbolem,,B'' ,

W wyniku głosowania : za – 13 , wstrzymujących – 2 – wniosek przyjęty.

Jako  drugi –  wniosek  dotyczący  obniżenia  stawki  do  0,11  zł  od  1  m2  gruntów 
zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków do dróg.

W wyniku głosowania : za – 12 , wstrzymujących – 3 – wniosek przyjęty.

Prowadzący obrady przedstawiony przez Burmistrza Gminy Rymanów projekt Uchwały w sprawie 
określenia  wysokości  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości  z  przyjętymi  przez  Radę 
poprawkami  poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania : za – 15 , Uchwała została przyjęta.

/ Podjęto Uchwałę Nr XXII / 184 / 08 jak załącznik do protokołu /.

2/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2009 
roku.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
wszystkie stałe komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie.

Dyskusji i zapytań  nie było.
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 185 / 08  jak załącznik do protokołu.

3/  poboru  podatku  od  nieruchomości,  rolnego  i  leśnego  w  drodze  inkasa  oraz  określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
wszystkie stałe Komisje Rady i uzyskał ich pozytywne opinie.

W dyskusji Pan Szajna Czesław –  zwrócił uwagę  na zaproponowane w projekcie uchwały 
zbyt niskie wynagrodzenie za inkaso w wysokości 1 % od kwoty pobranej od inkasenta. Sołtysi 
uczestniczący w obradach sesji potwierdzają, że w innych gminach ustalony jest wyższy procent za 
inkaso , a inkasenci nie mają  obowiązku dostarczania nakazów płatniczych podatnikom.

Odpowiadając  Pan  Burmistrz  Gminy  potwierdził  ,  że  wysokość  za  pobrane  inkaso  jest 
zróżnicowana w gminach.  Gmina Rymanów przyjęła zasadę , żeby zachęcać podatników aby swoje 
należności  płacili  bezpośrednio  w  Banku  Spółdzielczym  lub  kasie  Urzędu  .  Już  ponad  60  % 
podatników  tak czyni. Jest to dobra zasada , którą należy kontynuować, bo stwarza ona mniejsze 
zagrożenie  dla  inkasentów. Nasi sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli w zakresie czynności 
mają zapisany obowiązek roznoszenia nakazów płatniczych .  Może by rozważony wniosek aby 
przyznać jakąś kwotę w formie rekompensaty dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych . 
Forma roznoszenia ma i inny dobry cel jakim jest bezpośrednie spotkanie ze swymi wyborcami . 
Od wysokości inkasa zaproponowanego w projekcie Uchwały nie odstąpię . Mogę na spotkaniu z 
sołtysami rozważyć formę ekwiwalentu za ilość rozniesionych nakazów.

Zgłoszony został wniosek  przez 2 radnych którzy są sołtysami o zamknięcie dyskusji.
W głosowaniu wniosek zyskał akceptację .

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  przez  Burmistrza  Gminy 
projekt uchwały

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem Uchwały głosowało 13 radnych , 2 wstrzymało się.

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 186 / 08 jak załącznik do protokołu.

4/ 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 
Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

Dyskusji i zapytań nie było.
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Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę  Nr XXII / 187 / 08  jak załącznik do protokołu.

5/ zaciągnięcia zobowiązania .

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie -  w związku z realizacją w okresie 2008 – 2009  inwestycji pn.,, Budowa budynku 
przychodni SPG ZOZ w miejscowości Wróblik Szlachecki ''   zachodzi potrzeba zaciągnięcia na 
2009 rok zobowiązania w kwocie 750. 000 zł ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy 
na 2008 rok.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekty   Uchwał  dotyczące  zaciągnięcia 
zobowiązania podejmowane na tej sesji były rozpatrywane i opiniowane przez trzy stałe Komisje 
Rady i uzyskały pozytywne opinie.

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 XXII / 188 / 08 jak załącznik do protokołu.

6/ zaciągnięcia zobowiązania.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie  :   w  związku  z  opracowaniem  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  na 
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rymanowie zachodzi potrzeba zaciągnięcia zobowiązania do 
wysokości 215.000 zł . Tym samym uchyla się Uchwałę Nr XX/176/08 z dnia 26 sierpnia 2008 
roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

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 XXII / 189 / 08  jak załącznik do protokołu.

7/ zaciągnięcia zobowiązania.

Z projektem Uchwały zapoznał  Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
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Uzasadnienie : w związku z planowaną  budową oświetlenia ulicznego w Rynku i jego obrębie w 
Rymanowie  wraz  z  przebudową  sieci  niskiego  napięcia   zachodzi  potrzeba  zaciągnięcia 
zobowiązania do wysokości 93.000 złotych.

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 XXII / 190 / 08  jak załącznik do protokołu.

8/ zaciągnięcia zobowiązania.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : zaciągnięcie zobowiązania potrzebne jest na realizację zadania ,, Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze '' przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie.

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 XXII / 191 / 08 jak załącznik do protokołu.

9/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2009 rok.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie : jest to forma dopłaty do sprzedanej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rymanowie wody z wodociągu komunalnego na  terenie Gminy Rymanów dla I grupy taryfowej w 
wysokości 1,25 zł do 1 m3 dostarczonej wody.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  był  rozpatrywany   i 
opiniowany przez trzy stałe komisje Rady i uzyskał pozytywne opinie.

Dyskusji i zapytań nie było.

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

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 192 / 08  jak załącznik do protokołu.
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10/ utraty mocy obowiązującej uchwały Rady Miejskiej.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza .

Uzasadnienie : w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty traci moc Uchwała Nr XIII / 108 / 
07 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie korzystania z posiłków w stołówkach szkolnych.
Obecnie  warunki  korzystania  ze  stołówki  szkolnej  ustala  dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z 
organem prowadzącym szkołę.

Przewodniczący  Rady  poinformował  ,  że  projekt  tej  uchwały  był  rozpatrywany  i 
opiniowany przez komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego..

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 XXII./ 193 / 08  jak załącznik do protokołu.

11/ zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie  :  z  dniem 31 sierpnia  2008 roku został  rozwiązany Zespół  Szkół  Publicznych w 
Bziance. Od 1 września 2008 roku Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Rymanowie 
prowadzi  scentralizowaną  obsługę  ekonomiczno  –  administracyjną  dla  Szkoły  Podstawowej  w 
Bziance.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego.

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 XXII / 194 / 08 jak  załącznik do protokołu.

12/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów.

Z projektem uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy.

Uzasadnienie  :  w związku ze zmianą zapisów ustawy o systemie oświaty dotyczących pomocy 
materialnej  dla  uczniów  usunięto   zapis  mówiący  o  konieczności  dołączenia  do  wniosku  o 
przyznanie  pomocy  materialnej  opinii  dyrektora   szkoły  ,  zaistniała  potrzeba  zmiany  tego 
Regulaminu. Zmianie ulegają również terminy wypłaty świadczeń.
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisje Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego.

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 XXII / 195 / 08  jak załącznik do protokołu.

13/ przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 
Posada Górna''.

Z projektem Uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : mieszkańcy Posady Górnej i Rymanowa Zdroju zwrócili się z prośbą o przystąpienie 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  miejscowości  Posada 
Górna.  Gmina Rymanów posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Rymanów Zdrój i Rymanów. Analiza ilości składanych wniosków o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy w poszczególnych miejscowościach gminy wykazała, że najwięcej dotyczy 
Posady Górnej. Opracowanie planu ułatwi procedury związane z przygotowaniem inwestycji, a tym 
samym przyczyni się do rozwoju społeczno – gospodarczego. Biorąc pod uwagę powyższe, uznaje 
się za zasadne przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla miejscowości Posada Górna.

Przewodniczący  Rady  poinformował  ,  że  projekt  tej  uchwały  był  rozpatrywany  i 
opiniowany przez komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

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 XXII / 196 / 08  jak załącznik do protokołu.

14/przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie  :  obecnie  obowiązuje  ,,  Studium  Uwarunkowań  i  kierunków  Zagospodarowania 
Przestrzennego  Gminy Rymanów''  uchwalone  Uchwałą  Nr  XXXII/303/2002  Rady Miejskiej  w 
Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002 roku.
Na  podstawie  zgłaszanych  wniosków  /  w  tym  dotyczących  zalesień  /  należy  stwierdzić,że 
wymagana jest głęboka korekta Studium w zakresie dotychczasowej funkcji terenów. Ponadto od 
czasu  uchwalenia  Studium,  wprowadzono  nowe  wymogi  ustawowe  dotyczące  zawartości  tego 
dokumentu.  Zakres  koniecznych  zmian  powoduje,  że  praktycznie  zmiana  oznaczała  będzie 
opracowanie nowego dokumentu, który będzie lepiej służył rozwojowi gminy. Z tych powodów, 
zmianę studium w proponowanym zakresie, uważa się za w pełni uzasadnioną.
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 197 / 08   jak załącznik do protokołu.

15/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
budowy  turbin  wiatrowych  oraz  otaczających  je  terenów  rolnych  w  miejscowościach  : 
Klimkówka , Rymanów , Ladzin / część zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie Rymanów.

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

Uzasadnienie :  zmiana Nr 1 umożliwi budowę dodatkowo 2 turbin wiatrowych i głównego punktu 
zasilania.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu , Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

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 XXII / 198 / 08  jak załącznik do protokołu.

16/ uchwalenia zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu 
budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach :  Ladzin 
/ część wschodnia / i Wróblik Szlachecki w gminie Rymanów.

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

Uzasadnienie : zmiana Nr 1 umożliwi budowę dodatkowo 3-ch elektrowni wiatrowych oraz ustala 
drogi wewnętrzne do tych elektrowni.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

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 XXII / 199 / 08  jak załącznik do protokołu.
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17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 
okres dłuższy niż trzy lata.

Z treścią  projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
Projekt ten  dotyczy wydzierżawienia nieruchomości gruntowych w drodze przetargu  o łącznej 
powierzchni 34,3384 ha składających się z działek  położonych w  Milczy , Wróbliku Królewskim, 
Wróbliku Szlacheckim  i Rymanowie. Przedmiot dzierżawy przeznaczany jest na uprawy rolne  na 
okres 10 lat.

W wyniku dyskusji został wypracowany wniosek udzielający Burmistrzowi Gminy zgody 
na  wydzierżawienie  w  drodze  bezprzetargowej  dotychczasowym  dzierżawcom  użytkowanych 
działek pod warunkiem , że wystąpią oni o zawarcie  nowych umów – dzierżawy. 
W przypadku  nie  wystąpienia  o  zawarcie  nowych  umów –  dzierżawy przez  dotychczasowych 
dzierżawców Burmistrz Gminy będzie dokonywał wydzierżawienia nieruchomości gruntowych  w 
drodze przetargu.

W  wyniku  głosowania  –  wniosek  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Przyjęty  wniosek  został  uwzględniony  w  §  1  projektu  uchwały  jaki  przedstawił  Pan 
Burmistrz  Gminy Rymanów i  otrzymał  brzmienie  :  Udziela  się  Burmistrzowi Gminy zgody na 
wydzierżawienie  w  drodze  bezprzetargowej  dotychczasowym  dzierżawcom  nieruchomości 
gruntowych o łącznej powierzchni 34,3384 ha, składających się z działek położonych :''

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

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 200 / 08  jak załącznik do protokołu.

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 
okres dłuższy niż trzy lata.

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

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 2937 o pow. 24 m2 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 1 na 
której  usytuowany  jest  kiosk  lotto.  Planowany czas  wydzierżawienia  to  okres  10  lat  w  trybie 
bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 201 / 08  jak załącznik do protokołu.
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19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 
okres dłuższy niż trzy lata.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : dotyczy działki nr 1660/81 o pow. 0,0822 ha położonej w Rudawce Rymanowskiej 
na  której  usytuowany  jest  domek  letniskowy  należący  do  osoby  fizycznej.  Planowany  czas 
wydzierżawienia to okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany
przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 202 / 08  jak załącznik do protokołu.

20/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 
okres dłuższy niż trzy lata.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : dotyczy części działki nr 1468/5 o pow. 30 m2 położonej przy ul. Kilińskiego 6 w 
Rymanowie na której usytuowany jest prywatny lokal handlowy. Planowany czas wydzierżawienia 
to okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 203 / 08  jak załącznik do protokołu.

21/ wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie : inwestor planowanej budowy elektrowni wiatrowej w rejonie oczyszczalni ścieków 
w Rymanowie zwrócił się z prośbą o ustanowienie służebności przesyłu polegającej na przejściu 
linii  elektroenergetycznej  /  przyłącze  30  kV  /  oraz  ustanowieniu  dojazdu  do  projektowanej 
Elektrowni Wiatrowej na działce nr 1702.
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Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 204 / 08  jak załącznik do protokołu.

22/ wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Uzasadnienie  :  Firma ,,  KRUSZPOL ''  zajmująca  się  wydobywaniem kruszywa żwiru  i  piasku 
zwróciła się  z prośbą o ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony z opłatą roczną 
na  działkach  położonych w Milczy wykazanych w projekcie  uchwały w celu wykonania drogi 
dojazdowej do żwirowni.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 205 / 08  jak załącznik do protokołu.

23/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę  Rymanów 
nieruchomości gruntowej położonej w Klimkówce.

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

Uzasadnienie  :  osoba fizyczna  wyraziła  wolę  przekazania  na  rzecz  Gminy Rymanów ¼ części 
nieruchomości gruntowej stanowiącej obecnie drogę do cmentarza Parafii Klimkówka. Z uwagi , że 
jest to droga ogólnie uczęszczana sołtys i rada  sołecka wnioskują o nieodpłatne nabycie jej przez 
Gminę  Rymanów.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

Dyskusji i zapytań nie było.

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 206 / 08  jak załącznik do protokołu.
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24/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Ladzinie.

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

Uzasadnienie  :  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Ladzinie / działka nr 646/2 o pow. 0,1987 ha 
na której znajduje się budynek nieczynnej szkoły. Corocznie mieszkańcy na zebraniach wiejskich 
wnioskują o zagospodarowanie tego budynku.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 XXII / 207 / 08  jak załącznik do protokołu.

25/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we Wróbliku Szlacheckim.

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

Uzasadnienie : działka położona  we Wróbliku Szlacheckim zabudowana jest starym drewnianym 
budynkiem i stała się własnością gminy jako darowizna w zamian za umieszczenie oraz częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną opinię.

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 Uchwałę  Nr XXII / 208 / 08  jak załącznik do protokołu.

26/ zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków komunalną siecią kanalizacji 
sanitarnej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

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

Uzasadnienie : do Urzędu Gminy wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
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o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków do do komunalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Dokonana analiza  stwierdziła, że 
przedłożony wniosek  taryfowy został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami i 
wnioskuję do Rady o jego zatwierdzenie.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany 
przez wszystkie stałe komisje Rady i uzyskał pozytywną opinię.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych, przeciwnych było 2. 

Podjęto Uchwałę Nr XXII / 209 / 08  jak załącznik do protokołu.

ad. 9   Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

> wskazana ul. Zielona na której należałoby ustawić próg zwalniający przewidziana jest w 
planie  przebudowy  dróg  na  osiedlu  mieszkaniowym  w  Rymanowie.  Uwzględnimy  to  w 
opracowywanych projektach przebudowy dróg . W przypadku gdyby nie doszło do realizacji , to 
poczynię starania aby na wiosnę przyszłego roku próg zwalniający został tam usytuowany.

> nie ma wymogów malowania progów zwalniających . W tym przypadku o których mówił 
radny Pan  Andrzej Biel progi były pomalowane . Poczynię starania o ich odnowienie.

> kłopotliwy ruch w kierunku do cmentarza komunalnego w Rymanowie zwłaszcza w dniu 
Wszystkich Świętych jest nam znany. Podejmiemy działania aby na przyszły rok problem ten uległ 
poprawie.

>  interpelacja  ,  o  której  mówił  radny  Pan   Kazimierz  Kielar  w  sprawie  wykonania 
zabezpieczenia  oberwanych brzegów rzeki , które stwarza zagrożenia dla dwóch budynków została 
skierowana do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.
Myślę,  że  i  Klimkówka  doczeka  się  regulacji  rzeki.  Obecnie  prace  takie  robi  się  na  Posadzie 
Górnej. Wystąpię ponownie o ich zabezpieczenie.

> zlecimy założenie barierki ochronnej na wskazanym odcinku , o którym mówił radny Pan 
Tadeusz Chodyniecki.

Były to udzielone odpowiedzi na interpelacje radnych.

ad. 10  Wnioski i zapytania.

1. Pan Marian Różowicz – radny z Klimkówki powrócił do sprawy wyznaczenia granicy w 
lesie  mienia  wiejskiego.  Zaproponowane  rozwiązanie  problemu  związanego  z 
pozyskiwaniem drzewa z lasu wiejskiego przez teren należący do osoby prywatnej nie jest 
rozwiązaniem ostetecznym.
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2. Pani Krystyna Ostap – Przybyła radna z Bzianki   wnioskuje o wymianę przystanków  w 
Milczy i  Bziance.  Istniejące przystanki straszą swoim wyglądem .  Proponuje ustawienie 
przystanków nowych estetycznych.

− wnioskuje o ustawienie znaku drogowego ,, ślepa ulica ''  na drodze przy byłym sklepie GS. 
Jadący tą drogą nieświadomy niczego kierowca tira miał problemy z wyjazdem z tej drogi.

3. Pan Tomasz Rajnik – radny z Posady Górnej wnioskuje  :

− o  podjęcie  działań  zmierzających  do  ograniczenia  prędkości  na  ul.  Nadbrzeżnej.  Ulica  jest 
wąska i  na  niektórych odcinkach bardzo kręta,  a  przy dużej  szybkości  jadących pojazdfów 
istnieje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi,

−  aby nocą w czasie  ulewnych opadów deszczu i  zagrożenia  wylewania rzek było włączane 
oświetlenie uliczne,

− o wyasfaltowanie odcinka drogi łączącej ul. 3 Maja na Posadzie Górnej z ulicą Kalwaria w 
Rymanowie. Rozwiązałoby to problem korków przy cmentarzu w okresach wzmożonego ruchu 
pojazdów,

− o obcinkę zwisających konarów drzew na łuku jezdni na ul. 3 Maja przy szkole w Posadzie 
Górnej,  które  stwarzają  zagrożenie  dla  jadących  pojazdów w okresie  zimowym.  Na  jezdni 
osadza się szadż i zacieniony odcinek drogi w tym miejscu jest szczególnie niebezpieczny.

4. Pan Zbigniew Sikora -  radny z Sieniawy wnioskuje o ustawienie dwóch przystanków – 
jednego przy ul. Gospodarskiej , a drugi w Gniewoszówce już na terenie gminy Besko..

5/ Pan Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki wnioskuje o :

− ustawienie  przystanku  autobusowego  naprzeciwko  Delikatesów  w  Klimkówce  od  strony 
wschodniej,

− ustawienie tabliczek z nazwą ulicy i numerami domów znajdujących się w bocznych ulicach 
dojazdowych  z   ulicy  Zdrojowej.  Ułatwi  to  zwłaszcza  osobom  nietutejszym   dojazd  i 
dostarczenie zamówionych materiałów , przesyłek bez błądzenia po całej ulicy i zdobywania 
dodatkowych informacji o adresacie,

− rozeznanie  czy  wybudowany  przed  laty  zbiornik  przeciwpożarowy  naprzeciw  budynku 
przepompowni  jest  potrzebny .  Jest  on  zabezpieczony ,  ale  nie  spełnia  swojej  funkcji.  Jest 
zbędny z uwagi na istniejącą sieć wodociągową i znajdujących się na niej hydrantów p.poż. 
Stanowi on pewne zagrożenie.

6/ Pan Stanisław Stapiński – radny z Milczy ponowił wniosek o remont drogi Milcza – Bzianka.

7/  Pan Zbigniew Wacławski  –  sołtys  z  Sieniawy  wnioskuje o  budowę chodnika  wzdłuż  ulicy 
Dlugiej i przy szkole w Sieniawie od ulicy Słonecznej do ulicy Kwiatowej.

8/ Pan Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wnioskuje o podjęcie 
skutecznych działań mających na celu wyegzekwowanie  od właścicieli  posesji  umieszczenia  w 
widocznym miejscu numeru swych posesji i zamontowania skrzynek na listy,
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− zwrócił uwagę na potrzebę rozwiązania problemu ciągnącego się od paru lat , który dotyczy 
zalewania przez wody opadowe posesji p. Bruka  przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej w 
Rymanowie.

9/  Pan Henryk Smolik – radny z Rymanowa Zdroju wskazał na potrzebę poprawienia znaków 
drogowych z  nazwami ulic,  które  częściowo zostały zniszczone w granicach administracyjnych 
miasta Rymanowa.

ad. 11 Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Odpowiedzi udzielił Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy Rymanów.

>  granice  lasu  mienia  wiejskiego  wsi  Klimkówka  nie  zostały  naruszone  .Właściciel 
przyległego  terenu  do  lasu  gminnego  wyraził  zgodę  na  przejazd  –  wywóz  drzewa  przez  jego 
działkę, co obecnie jeszcze raz potwierdzam,

>  wniosek  o  wymianę  przystanków  autobusowych  rozważę  po  dokonaniu  oględzin 
istniejących , a znak o który wnioskowała radna z Bzianki zostanie ustawiony,

>  nie  można w nieskończoność  ograniczać  szybkość na ul.  Nadbrzeżnej  ,  zostaną tam 
zamontowane  2  progi  ale  w  innych  miejscach  .  Zastanowienia  wymaga  kładzenie  nowych 
nawierzchni , może niech będą dziury wówczas nie będzie problemu ograniczania szybkości,

> w przypadku zagrożeń wylewania rzek podejmowana jest decyzja o włączaniu oświetlenia 
całodobowego na terenie całej gminy,

>  wskazany odcinek drogi nie zostanie wyasfaltowany ze względu na spory  mieszkańców ,

> obcięciem  gałęzi drzew  winien zająć się zarządca drogi . Może coś uda się zrobić w tym 
zakresie podczas prac  przy regulacji rzeki w Posadzie Górnej,

>  jeden ze wskazanych przystanków  na ulicy Gospodarskiej  w Sieniawie może zostać 
ustawiony, gorzej z drugim bo jego lokalizacja jest na terenie Gminy Besko . Będę podejmował 
działania aby zostały one ustawione we wskazanych miejscach,

> radnego Pana Kielara proszę o poszukanie miejsca na ustawienie przystanku przy sklepie 
Delikatesy  w  Klimkówce  z  uwagi,  że  są  to  prywatne  posesje.  Liczę  na  współpracę  sołtysa  – 
radnego odnośnie wykonania dodatkowych oznaczeń ulic wraz z numerami domów znajdujących 
się w bocznych ulicach dojazdowych z ulicy Zdrojowej . Może w okresie zimy udałoby się takie 
wykonać. Sprawdzimy czyją własnością jest wskazany zbiornik przeciwpożarowy i po sprawdzeniu 
zostaną podjęte stosowne działania.

> w planie remontów jest ujęta droga Milcza – Besko i czynione są starania żeby remont 
został wykonany na całej jej długości,
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> przeprowadziłem rozmowy z sołtysem wsi Sieniawa w sprawie wybudowania chodnika 
przy ulicy Długiej.  Sołtys  miał  załatwić zgodę  ludzi  zamieszkałych przy tej  ulicy na ułożenie 
chodnika . Potwierdzam , że chodnik jest potrzebny . Informacji o wyrażeniu zgody na budowę 
chodnika przez mieszkańców jeszcze nie uzyskałem. Odcinek drogi od ulicy Słonecznej do ulicy 
Kwiatowej nie może być brany pod uwagę gdyż należy on do innego zarządcy drogi,

> komendant Straży Miejskiej ma mają zgodę na wyegzekwowanie od właścicieli posesji 
umieszczenia  w  widocznym  miejscu  numerów  swych  posesji  .  Pracownik  rozezna  problem 
odprowadzenia wód opadowych , które zalewają  posesję p. Bruka.

> znaki  oznaczające nazwy ulic w Rymanowie, które zostały pogięte przez wandali zostaną 
naprawione przez ZGK w Rymanowie.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.

ad. 12 .  Zamknięcie sesji.

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

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

Na tym protokół  zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar /
         Henryk  Smolik

 




