
 
 
         P r o t o k ó ł  Nr  XXXII / 05 
     
    sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
 
    27  grudnia  2005  roku  w  sali Gminnego Ośrodka 
 
    Kultury w  Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 
 
 
 
 Obecni  według załączonych list obecności / załączniki / 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
            Sesję rozpoczęto o godzinie 910 , a zakończono o godzinie 13 50. 
 
 Radny nieobecny usprawiedliwiony Pan  Telega  Leon. 
 
 W sesji uczestniczyło 14 radnych. 
 
 Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
1. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Rajchel Jan. 
 
2. Zastępca Burmistrza Gminy Pan  Farbaniec Wojciech. 
 
3. Radni Rady Powiatu Ziemskiego w osobach : 
 
 Pan  Materniak Jan 
 Pan  Pelczar Jan 
 Pan  Penar Marian 
 
4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Knap Maria. 

 
5. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Jaworski Zbigniew. 
 
6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 
 
7. Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa . 
 
 
 Pan  Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia  
XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, stwierdzając, że w sesji uczestniczy wystarczająca 
liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy 
Rymanów. 
 
 Wniosek Pana Burmistrza dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie : 
 
1/ ustalenia wykazu  wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005. 
 
 Zgłoszony wniosek Pana Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005 
został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Zostanie on rozpatrzony w punkcie 14 otrzymanego porządku obrad jako kolejny podpunkt. 
 
 Innych wniosków nie było. 
 
Prowadzący obrady sesji  - przedstawił porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od 

ostatniej sesji. 
5. Informacja z działalności Burmistrza gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 

uchwał podjętych na XXX i XXXI  sesji Rady Miejskiej. 
6. Interpelacje radnych. 
7. Informacja Burmistrza Gminy z przebiegu zebrań sprawozdawczych w sołectwach i osiedlach 

Gminy Rymanów. 
8. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2006 rok. 
9. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Rady z działalności Komisji za 2005 rok. 
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok. 
11. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2006 rok. 
12. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymanów. 
13. Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Rymanów. 
 
14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 
 
 1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok, 
 2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, 
 3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie, 
 4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie, / dot. Działki nr 1010/4 o pow. 
0,1472 ha zabudowanej budynkiem po byłej plebanii /, 
 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 
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 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 
gruntowych, położonych w Wróbliku Królewskim, 
 7/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczone przez Uzdrowisko 
Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju, 
 8/ likwidacji rachunku dochodów własnych, 
 9/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2005. 
 
15. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
16. Wolne wnioski i informacje. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
 
 Przedstawiony porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty 
przy 14 głosach za. 

 
 

 
 ad. 3 porządku obrad 
 ------------------------- 
 
 Prowadzący obrady sesji Pan Niemczyk Marian wobec nie wniesienia uwag do protokołu 
XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej jak i przed rozpoczęciem obrad dzisiejszej sesji Rady wniósł do Wysokiej Rady o jego 
przyjęcie. 
 
 Z zapytaniem , które dotyczyło kiedy może uzyskać odpis protokołu zwrócił się radny Pan 
Pelczarski Wacław .  
 
 Protokół XXXI sesji został  udostępniony do wglądu radnemu w Biurze Rady Miejskiej  w 
Rymanowie. Udzielono również radnemu informacji, że protokoły z posiedzeń Rady podlegają 
udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
statutem .  Na dzisiejszej sesji zgodnie z przyjętym porządkiem obrad protokół zostanie przyjęty. 
To odpowiedź Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej na postawione pytanie. 
 
 
 Radny Pan Biel Andrzej – wystąpił z wnioskiem aby protokoły sesji Rady po ich przyjęciu 
przez Radę  były zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy 
Rymanów. 
 
 
 Postawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek  o przyjęcie protokołu XXXI 
sesji  zyskał akceptację Rady, co jest dowodem na to, że protokół XXXI sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie został przyjęty przez Wysoką Radę. 
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 ad. 4 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o działaniach 
podejmowanych w okresie od  ostatniej sesji. 
 
  / Informacja - załącznik / 
 
 
 ad. 5 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Burmistrz Gminy Rymanów  przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych na 
XXX  i XXXI  sesji Rady Miejskiej oraz informację ze swej działalności w okresie między sesjami. 
 
  / Informacja - załącznik / 
 
 
 ad.6 porządku obrad - Interpelacje  radnych 
 -------------------------              ================ 
 
1. Radny Pan Tomków Mieczysław 

 
– zgłosił interpelację dotyczącą  zwalczania śliskości na drogach powiatowych . Postuluje o 

zwiększenie ilości posypywanego zużla  zwłaszcza na niebezpiecznych odcinkach dróg 
dot. skrzyżowania w Sieniawie i na drodze do Puław do wyciągu narciarskiego. 

 
 
2. Radny Pan Królicki  Dariusz 
 
 -  zgłosił interpelację w sprawie  odśnieżania dróg gminnych, a zwłaszcza ul. Mitkowskiego i dróg 
na ul. Osiedle w Rymanowie, które nie były odśnieżane w Wigilię Bożego Narodzenia, jak również 
chodników w kierunku do kośćioła  od posesji po stronie p. Janowskiego. 

 
 

 
 ad. 7 porządku obrad 
 --------------------------- 
 
 
 Pan Rajchel Jan -  przedstawił informację z przebiegu zebrań sprawozdawczych w 
sołectwach i osiedlach gminy Rymanów zwołanych z inicjatywy Burmistrza Gminy Rymanów. 
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 ad. 8 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Niemczyk Marian – przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt 
Uchwały Nr XXXII / 310 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Miejskiej w Rymanowie na 2006 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 
głosach za. 
 
  / Uchwała - załącznik do protokołu /. 
 

  
 
 ad. 9 porządku obrad 
 ------------------------- 
 
 Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie za 2005 rok 

przedstawili przewodniczący komisji : 
 
 

1. Komisji Rewizyjnej    - Pan  Adam Stanisław 
2. Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia  - Pan Tomków Mieczysław 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Porządku Publicznego          -        Pan Chodyniecki Tadeusz 
4. Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

Uzdrowiskowych           -        Pan Michalak Aleksander 
 
 
  /  Sprawozdania - załączniki do protokołu / 
 
 Przyjęte plany pracy Komisji Rady na 2006 rok  przedłożone przez Przewodniczących 

stałych Komisji Rady – Przewodniczącemu Rady Miejskiej po potwierdzeniu ich przyjęcia przez 
Przewodniczących Komisji zostały przyjęte przy 14 głosach za. 
 
 / Plany pracy Komisji na 2006 rok - załączniki do protokołu / 
 
 
 ad. 10 porządku obrad 
 ----------------------------  
 
 Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rymanowie za 2005 rok przedstawił Pan  Farbaniec Wojciech – 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 / Sprawozdanie - załącznik do protokołu /. 
 
Dyskusji i zapytań nie było . 
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 Stwierdzeniem ., że Rada Miejska w Rymanowie przyjęła do wiadomości informację 
z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 



2005 rok zakończono omawianie tego tematu. 
 
 
 ad. 11 porządku obrad 
 --------------------------- 
 
 Pan Farbaniec Wojciech – przedstawił projekt Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
Pan Farbaniec Wojciech – przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 311 / 05 Rady Miejskiej w 
Rymanowie  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  na 2006 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
   / Uchwała - załącznik / 
 
 
 
 ad. 12  porządku obrad 
 ------------------------------ 
 
 Pan Rajchel Jan  - przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 312 / 05  Rady Miejskiej w 
Rymanowie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
  
 
   /  Uchwała - załącznik / 
 
 
 
 W swym wystąpieniu Pan Burmistrz Gminy zwrócił uwagę, że uchwalony przez Radę i 
zaopiniowany przez powiatowego inspektora sanitarnego regulamin jest podstawowym aktem 
prawnym określającym obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy, związane z 
utrzymaniem porządku i czystości. Regulamin zawiera szczegółowy spis obowiązków właścicieli 
nieruchomości związanych z utrzymaniem porządku i czystości zarówno na terenie należących do 
nich nieruchomości, jak i przylegających do ich granic terenów publicznych . Obowiązkiem gminy 
jest zapewnienie warunków dla funkcjonowania efektywnego, selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz   częstotliwość odbierania odpadów . Określone zostały w nim obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe. Myślę, że przyjęty regulamin pozwoli nam na dalsze 
porządkowanie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy. 
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 ad. 13 porządku obrad 
 ---------------------------- 
 



 Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr 
XXXII / 313 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymanów, który w głosowaniu jawnym został 
przyjęty przy 11 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
 Uzasadnienie :  obecnie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków obowiązywały dwa regulaminy: - regulamin zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę  uchwalony Uchwałą Nr XXXIII / 318 /02 z dnia 8 pażdziernika 2002 r, oraz regulamin 
zbiorowego odprowadzania ścieków uchwalony Uchwałą Nr XXXI / 291 / 02 z dnia 19 czerwca 
2002 roku. 
Uchwalona nowelizacja ustawy  nałożyła na wszystkie podmioty działające w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązek przedłożenia radzie projektu nowego regulaminu w 
terminie do 12 listopada 2005 roku . W oparciu o złożone projekty regulaminów Rada Miejska 
uchwala jeden regulamin obowiązujący na terenie całej gminy w terminie do dnia 17 lutego 2006 
roku.  W przyjętym regulaminie uwzględnione zostały zmiany wynikające ze znowelizowanej 
ustawy. Regulamin został opracowany w oparciu o bazowy regulamin opracowany przez Izbę 
Gospodarczą Wodociągi Polskie. 
 
 
 ad. 14 porządku obrad      -    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :  
 --------------------------- 
 
 
1/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 314 / 05  Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok , który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 13 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
2/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 315 
/05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 13 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
 
 
 

– 8  - 
 
 
 
3/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 316 / 05 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie , który 



w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 
 Uzasadnienie : działki objęte  przedmiotową uchwałą położone w Sieniawie stanowią 
własność  Gminy Rymanów. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod 
budownictwo . Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu wyceny wartości przez biegłego 
rzeczoznawcę . Opinia  zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Sieniawa odnośnie sprzedaży jest 
pozytywna. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
4/ Pan Rajchel Jan -  Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Rymanów , położonej w Sieniawie.    
 
 Uzasadnienie :  działka nr 1010/4 o powierzchni 0,1472 ha położona w Sieniawie stanowi 
własność  Gminy Rymanów, zabudowana jest budynkiem po byłej plebani. Od kilkunastu lat 
budynek jest nieużytkowany, ulega niszczeniu. Opinia zebrania odnośnie sprzedaży jest pozytywna. 
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu wyceny wartości przez biegłego rzeczoznawcę, 
 
 W dyskusji głos zabrał radny Pan Tomków Mieczysław  -  wystąpił z wnioskiem aby z 
uwagi na  odbyte spotkanie Rady Sołeckiej wsi Sieniawa na którym omawiano wynikły już po 
zebraniu wiejskim problem zamiany działek odsunąć podejmowanie tego projektu uchwały do 
następnego posiedzenia Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 W wyniku głosowania  przy 11 głosach za i 3 głosach wstrzymujących wniosek został 
przyjęty. 
 
 
5/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 317 / 05 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Uzasadnienie :  dot, działki nr 58/9 o pow. 0,01 ha . Z wnioskiem o jej zakup zwróciło się 
dwóch mieszkańców Posady Górnej do których bezpośrednio przylega ta działka. Sprzedaż nastąpi 
w drodze przetargu po dokonaniu wyceny wartości przez biegłego rzeczoznawcę. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
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6/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 318 / 05 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę 
Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Wróbliku Królewskim , który w głosowaniu 
jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 



 
 Uzasadnienie : działka nr 555/2 o pow. 0,0072 ha i nr 584/1 o pow. 0,0150 ha zostaną 
wykupione  na rzecz Gminy Rymanów z przeznaczeniem pod przepompownie w związku z budowa 
kanalizacji sanitarnej. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
7/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 319 / 
05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A w Rymanowie Zdroju, który w głosowaniu jawnym 
został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 
8/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 320 / 
05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych, który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach  za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik  / 
 
9/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXII / 321 / 05 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z 
upływem roku 2005 , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik / 
 
 ad. 15 porządku obrad 
 --------------------------- 
 
 Pan Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych . 
Wystąpię  do Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie ilości wysypywanego zużla na drogach 
powiatowych, zwłaszcza na niebezpiecznych, łukach, podjazdach. - to odpowiedź dla radnego Pana 
Tomków Mieczysława. 
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Utrudnienia w poruszaniu się w Wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia na niektórych 
odcinkach chodników były z powodu silnych opadów śniegu . Dopilnujemy aby utrudnienia te 
zostały zlikwidowane . O oczyszczenie chodników przy drodze wojewódzkiej  wystąpię do 
Zarządcy Dróg Wojewódzkich.   -  to odpowiedź dla radnego Pana Dariusza Królickiego. 
 
 Udzielone odpowiedzi przez Burmistrza Gminy zostały uznane za wyczerpujące. 
 



 
 ad. 16 porządku obrad  - Wolne wnioski i informacje 
 ---------------------------- 
 
1. Radny Pan Biel Andrzej   -  zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Gminy o rozstrzygnięcie 

ogłoszonego konkursu na  utrzymanie komunalnego cmentarza w Rymanowie. 
 
2. Radny Pan Adam Stanisław -  zwrócił się z prośbą  o spowodowanie posypania piaskiem dróg 

wewnętrznych w Milczy przed Sylwestrem . 
Podziękował Panu Burmistrzowi Gminy za podjęcie w 2005 roku decyzji o skanalizowaniu 6 
miejscowości naszej Gminy. 

 
3. Radny Pan Tomków Mieczysław -  zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy o informację 

o poczynionych staraniach w sprawie wykorzystania zasobów wód gruntowych  na Gminie 
Rymanów. 

 
4. Radny Pan Pitrus Andrzej -  zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy aby w wystąpieniu 

skierowanym do Zarządu Dróg Powiatowych o  zwalczanie śliskości na ich drogach przypomniał 
o konieczności  ustawienia barier śniegowych / płotków /  przy drodze Królik Polski – wjazd do 
Bałucianki. 

 
 
5. Pani Knap Maria – dyrektorka Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie podziękowała za przyznaną  dotację, a także podzieliła się 
informacją, że  zakupione nowe urządzenia specjalistyczne już pracują i służą społeczności 
gminy , a inne czekają na ich zamontowanie. 

 
6. Radny Powiatu Pan Materniak Jan -  podziękował  za współpracę w roku 2005 z Radą i 

Burmistrzem Gminy oraz złożył życzenia Noworoczne. 
 
7. Radny Pan Pelczarski Wacław -   pyta jaki jest status drogi po wymianie gruntów   w Ladzinie. 
 
9. Pan Pelczar Jan  -  sołtys wsi Ladzin  -    prośba o  przekazanie świadczącemu usługę 

odśnieżania dróg gminnych w Ladzinie o powiększenie szerokości odśnieżania ul. Zadwór w 
Ladzinie, 

 Nawiązał też do otrzymanej odpowiedzi przez dyrektora ZGK w Rymanowie na postawione 
pytania na poprzedniej sesji Rady  dotyczące korzystania z prywatnego sprzętu przez Zakład i zasad 
jego rozliczania. Nie  otrzymałem takiej odpowiedzi z uwagi jak napisane zostało w piśmie brak 
skonkretyzowanego pytania .  Postawione  moje pytanie  dotyczy wyjaśnienia jak rozliczane jest 
paliwo wlewane do prywatnej koparki, a także czy cudza rzecz może być wykorzystywana przez 
podmiot gospodarczy .  O  wyjaśnienie – czy cudza rzecz  może być wykorzystywana przez 
podmiot gospodarczy  zwrócił się do Pani Radcy Prawnej od której uzyskał odpowiedź, że taka 
możliwość istnieje. 
 
 

– 11  - 
 
 Udzielając odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania Pan Burmistrz poinformował, że  
konkurs na wyłonienie zarządcy cmentarza w Rymanowie został rozstrzygnięty. Wygrał Pan Kilar 
Andrzej . O szczegółach poinformuje radnych na posiedzeniach Komisji Rady. Sprawa śliskości na 
drogach w Milczy  postaramy się o posypanie dróg piaskiem. Odnośnie robót kanalizacyjnych  -  
jest to także zasługa radnych w podejmowaniu jednomyślnych decyzji. Będziemy pracować nad 
opracowaniem programów wykorzystania lokalnych ujęć wodnych poprzez wiercenie studni            
głębinowych.  Wypracowana została wersja radnych na posiedzeniach Komisji Rady, żeby w 



pierwszej kolejności takie próby podejmować w tych miejscowościach gdzie jest sieć 
wodociągowa. 
Odnośnie drogi o którą pytał radny Pan Pelczarski Wacław -  leży to w gestii Pana Starosty. 
Zapoznam się z treścią pisma jakie wpłynęło od Starosty do Gminy w tej sprawie .  Udzielę 
radnemu odpowiedzi. 
Były to odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
Podziękowaniami za współpracę w kończącym się roku 2005 - Burmistrz Gminy złożył wszystkim 
uczestnikom sesji najlepsze życzenia w nadchodzącym Nowym 2006 Rokiem. 
 
 
 ad. 17 porządku obrad 
 ---------------------------- 
 
 Prowadzący obrady XXXII sesji  Rady Pan Niemczyk Marian  - Przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady XXXII sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku złożył najlepsze życzenia  - ,, Niech kolejny 2006 
Rok przyniesie wiele sukcesów i spełni wszystkie marzenia Państwa radnych, sołtysów i wszystkich 
zaproszonych gości oraz Waszych rodzin''. 
 
 
 Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 Protokołował : 
 
 / Wł. Cypcar / 
 

 


