
             P r o t o k ó ł  Nr XXXI / 12 
 

sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

12 listopada 2012 roku w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie 
ul. Dworska 42. 

 

 Sesję  XXXI o godzinie 16 05  otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Smolik. 
 

 W sesji uczestniczyli : 
 

1. Radni według listy obecności. 
2. Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy. 
3. Jan Materniak  - Z-ca Burmistrza Gminy. 
4. Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 
5. Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 
Ad.1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał zebranych i 
na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Obrady zatem 
były prawomocne do podejmowania uchwał. 
Radny nieobecny  : Andrzej Wiernusz. 
 

Ad.2 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej : 
 2.Przedstawienie porządku obrad, 
 3.Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1/zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
  2/zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 
 4.Wolne wnioski i zapytania. 
 5.Odpowiedzi na  wnioski i zapytania. 
 6.Zamknięcie sesji. 
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek XXXI sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 
 



Ad.3 
 1/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 
 
Z treścią projektu uchwały radnych zapoznała Bernarda Łożańska – Skarbnik 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 XXXI / 321 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok. 
 
Z treścią projektu uchwały radnych zapoznała Bernarda Łożańska – Skarbnik 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 XXXI / 322 / 12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
W tym miejscu (godz. 16,45) Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik ogłosił 
przerwę w obradach sesji  i poinformował radych , że dalsza część sesji zostanie 
kontynuowana w Domu Ludowym w Bziance. 
Obrady zostały wznowione o godz. 17,30 w Domu Ludowym w Bziance. 
 
Ad.4 
1.Tadeusz Chodyniecki radny z Wróblika Szlacheckiego zgłosił wnioski w sprawie: 
 
 -naprawienia załamanego kręgu przy drodze do tzw. baniaków na ropę, 

-naprawienia uszkodzonych drzwi do biblioteki przy Domu Ludowym we Wróbliku 
Szlacheckim. Jednocześnie zwraca się z prośbą o umieszczenie kamery, aby jak 
najszybciej znaleźć sprawcę tej dewastacji, 
-wyrównania zakończenia nowej drogi do wiatraków od ul. Rymanowskiej. 
 

2.Wacław Pelczarski radny z Ladzina zgłosił wniosek o naprawienie dróg zniszczonych 
przez wykonawców głównej drogi do nowopowstających wiatraków od strony Wróblika 
Królewskiego i polderu . 
 
3.Mieczysław Tomków radny z Sieniawy zgłosił wniosek o usunięcie i wywiezienie 
obciętych gałęzi przy ul. Zielonej w Sieniawie. 
4.Dariusz Królicki radny z Rymanowa zgłosił wniosek , aby w przyszłości pomyśleć o 
nowej nawierzchni na drodze w Rymanowie od apteki przy SPG ZOZ do ul. Sanockiej. 
 



5.Bronisław Bruk radny z Puław zgłosił wnioski w sprawie: 
 

-usunięcia pozostawionych worków na śmiecie przy drodze powiatowej od 
skrzyżowania w Sieniawie w kierunku Bartoszowa, 
-obcięcia i usunięcia zwisających na drogę gałęzi od mostu w Pastwiskach w 
kierunku Rudawki Rymanowskiej.  
 

6.Kazimierz Kielar radny z Klimkówki zgłosił wniosek o zabezpieczenie uszkodzonego 
przepustu przy ul. Ogrodowej w Klimkówce. 
 
7.Tomasz Rajnik radny z Posady Górnej zgłosił wnioski w sprawie: 
 

-wykoszenie terenu wokół przepompowni wody koło Pana Jankowicza w Posadzie 
Górnej, 
-zamontowania istniejącej lampy oświetlenia ulicznego ( koło posesji Pana Józefa 
Wandasa) na dłuższym statywie, gdyż w chwili obecnej lampa jest zasłonięta przez 
rosnące tam iglaki. 

8.Krystyna Przybyła-Ostap radna z Bzianki zgłosiła wnioski w sprawie: 
-wykonania rowu przy naprawianej drodze z funduszu sołeckiego i później 
przystąpić do naprawy nawierzchni , 
-zwrócenia uwagi wykonawcy oświetlenia ulicznego w Bziance, aby zamontował 
skrzynki zegarowe na wyższej wysokości. Spowodowane jest to tym , iż jest to teren 
zalewowy . 
  

9.Andrzej Pitrus radny z Królika Polskiego zgłosił wniosek o zabezpieczenie II mostu na 
drodze powiatowej do Bałucianki. 
 
Ad.5 
Odpowiedzi udzielił Wojciech Farbaniec Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Ad.6 
 
Zamknięcie sesji. 
 
 
 Prowadzący obrady XXXI sesji  Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że porządek obrad XXXI sesji został zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 19,50 
zamknął obrady XXXI sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołował :       Przewodniczący 
        Rady Miejskiej w Rymanowie 
/ Marek Penar /        Henryk Smolik 
 
 


