P r o t o k ó ł Nr

XXXII / 09

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2009 roku
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.
Sesję XXXII otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk
Smolik.
W sesji uczestniczyli :
Radni według listy obecności.
Lesław Niemczyk
radny Rady Powiatu.
Jan Rajchel Burmistrz Gminy.
Wojciech Farbaniec zastępca Burmistrza Gminy.
Bernarda Łożańska skarbnik Gminy.
Bożena Zajdel
Radca Prawny.
Adam Dutka komendant Komisariatu Policji.
Grzegorz Sołtysik
komendant Straży Miejskiej.
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli – według listy obecności.
Listy obecności w załączeniu.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Nieobecny usprawiedliwiony Radny Andrzej Wiernusz.
Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie
otrzymanego porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpili :
1. Burmistrz Gminy Jan Rajchel wniósł o rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w
sprawie :
1/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki 396/7
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju na okres 10 lat.
2/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco/.
3/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco/.
4/ przystąpienia do realizacji zadania wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie.
2/ Radny Stanisław Stapiński wniósł o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie i uchwalenie
projektu uchwały w sprawie :
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udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku byłej szkoły w Łazach na rzecz
Stowarzyszenia ,, Spotkanie Rymanów ''.

Uzasadnienie : mieszkańcy wsi Łazy zwrócili się z prośbą aby nie pozbawić ich możliwości
korzystania z tego obiektu przekazując go w użyczenie . Opinia zebrania wiejskiego była
negatywna. Ze swej strony deklarują wolę poprawy jego stanu. Licząc na fundusz sołecki w 2010
roku przypadające środki chcą przeznaczyć na jego remont i modernizację aby nadal służył on
społeczności Łazów.
3/ Radny Andrzej Biel – wniósł o :
1/ uzupełnienie punktu 8 porządku obrad o informację wyników sprawdzianu klas VI oraz wyniku
egzaminu gimnazjalnego,
2/ zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 2682/2 , 4030/2 i 4029/2 położonych w Rymanowie
stanowiących własność Gminy Rymanów zabudowanych stacjami trafo.
Uzasadnienie :
1/ przedstawienie informacji z zakresu wyniku egzaminów jest obowiązkiem organu prowadzącego
szkoły i winna zostać przedstawiona do 31 pażdziernika 2009 roku.
2 / wymienione działki Zarządzeniem Nr 120/2009 Burmistrza Gminy w Rymanowie z dnia 13
sierpnia 2009 roku zostały wykazane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie to jest
umieszczone na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów.
Stąd wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji i wyjaśnienie powstałej
sytuacji przez Komisję Rewizyjna Rady Miejskiej w Rymanowie.
Innych wniosków nie było.
Zgłoszone wnioski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie oddzielnie.
I . Wnioski Burmistrza Gminy Rymanów.
===========================
1/ udzielenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki 396/7 stanowiącej własność
Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju na okres 10 lat.
W wyniku głosowania : głosujących 12, za – 11 , wstrzymujący – 1 – wniosek został przyjęty.
2/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco
/.
W wyniku głosowania : głosujących 12 , za – 12 – wniosek został przyjęty.
3/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco
/.
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W wyniku głosowania : głosujących 12, za – 12 – wniosek został przyjęty.
4/ przystąpienia do realizacji zadania wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie.
W wyniku głosowania : głosujących 12, za – 12 – wniosek został przyjęty.
II .Wniosek radnego Stanisława Stapińskiego.
==============================
1/ zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku byłej szkoły w Łazach na rzecz Stowarzyszenia
,, Spotkanie Rymanów ''.
W wyniku głosowania : głosujących : 12, za – 5, przeciw – 6 , wstrzymujący – 1 – wniosek upadł.

III. Wnioski radnego Andrzeja Biela.
========================
1/ uzupełnienie punktu 8 porządku obrad o informację wyników sprawdzianu klas VI oraz wyniku
egzaminu gimnazjalnego.
W wyniku głosowania : głosujących 12 , za – 12 – wniosek został przyjęty.
2/ zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 2682/2, 4030/2 i 4029/2 położonych w Rymanowie
stanowiących własność Gminy Rymanów zabudowanych stacjami trafo.
W wyniku głosowania : głosujących : 12 , za – 5 , przeciw – 4, wstrzymujących – 2 – wniosek
został przyjęty.
Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji oraz uzupełniony
o przyjęte wnioski porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania Rada przy 12 głosach za przyjęła porządek obrad.
Porządek obrad przedstawiał się następująco :
3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji , XXX i XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w
Rymanowie.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych
w okresie od XXIX sesji.
5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX sesji, XXX i XXXI sesji
nadzwyczajnej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXIX sesji
Rady.

- 4 6. Interpelacje radnych.
7. Informacja z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2009 rok.
8. Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2009 / 2010 placówek oświatowych wraz z
informacją o naborze do I klas Liceum Ogólnokształcącego oraz informacjami na temat
egzaminów maturalnych i wyników sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.
9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach :
1/ przystąpienia do realizacji zadania wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie,
2/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok,
3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w
Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i
sposobu ich pobierania,
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku
od posiadania psów i opłat lokalnych,
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych
prowadzonych przez Gminę Rymanów oraz granic ich obwodów,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata,
13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy o przeniesienie własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie,
14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku po nieczynnej szkole
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach,
15/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów,
16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki
396/7 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju na okres 10 lat,
17/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego /in blanco/
18/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego/in blanco/.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wnioski i zapytania.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji.



5 Przebieg obrad :
ad. 3 porządku obrad
================
Przyjęcie protokołu XXIX sesji odbytej w dniu 9 czerwca 2009 roku.
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Przyjęcie protokołu XXX sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 3 lipca 2009 roku.
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Przyjęcie protokołu XXXI sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 18 sierpnia 2009 roku.
Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie od XXIX sesji.
Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XXIX
sesji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik.
W zapytaniu radny Stanisław Stapiński zwrócił się do Przewodniczącego o informację kto był
adresatem pisma skierowanego do Pełnomocnika Rządu Pani Julii Pitery o ponowne wyjaśnienie
sprawy związanej z pełnieniem funkcji Prezesa Kółka Rolniczego w Klimkówce przez Pana
Kazimierza Kielara – radnego Rady Miejskiej w Rymanowie.
Przewodniczący Rady oświadczył, że Rada Miejska w Rymanowie sprawę stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego z przyczyn przedstawionych powyżej zakończyła na VII sesji
odbytej w dniu 12 czerwca 2007 roku po przedstawieniu protokołu zdawczo – odbiorczego
przekazania obowiązków Prezesa Kółka Rolniczego w Klimkówce. Od tego czasu nigdzie nie
występowałem i nie otrzymywałem żadnej korespondencji, o którą pytał radny Stapiński. Dlatego
proszę radnego aby nie sugerował Radzie Miejskiej , że to ja mogłem korespondować w sprawie
radnego Kazimierza Kielara do Pani Julii Pitery Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania
Programu Zapobiegania Nieprawidłowościom w Instytucjach Publicznych.
ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXIX sesji, XXX i XXXI sesji
nadzwyczajnej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXIX sesji
Rady.
Przed przystąpieniem do składania informacji Burmistrz Gminy poinformował Radę o
korespondencji jaką otrzymał i wysłał do Wojewody Podkarpackiego.
Informacje / załączniki / do protokołu z wykonania uchwał podjętych na XXIX,XXX i
XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie oraz ze swej działalności w okresie od
XXIX sesji przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.
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W zapytaniu skierowanym radny Andrzej Biel pytał czy planowane podziemne przejście dla
pieszych w rejonie sklepu Delikatesy Centrum jest kolejnym takim przejściem , które planowane
było przy ul. Kolejowej przy dojściu do szkoły w Rymanowie.
Radny Stanisław Stapiński w nawiązaniu do odbytego zebrania mieszkańców wsi Łazy w sprawie
wyrażenia opinii w sprawie budynku po nieczynnej szkoły zwrócił się z prośbą aby zwołujący
zebranie zawiadamiali radnego z tego okręgu wyborczego o terminie zwołania zebrań.
ad. 6. I n t e r p e l a c j e radnych.
1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki zgłosił interpelacje w sprawach :


drogi powiatowej w Klimkówce , którą podmywa rzeka, przez co pogarsza się jej stan. Korpus
drogi trzymają rosnące drzewa, które również nachylają się w kierunku rzeki. W przypadku
oberwania tego odcinka drogi zdaniem Radnego pozbawi się mieszkańców dojazdu do
miejscowości.



wymiany uszkodzonego lustra drogowego przez wykonawcę robót na drodze do kościółka przy
wyjeżdzie z tej drogi na drogę powiatową.
2. Radny Jan Zywar z Wróblika Królewskiego zgłosił interpelację o podjęcie działań u
zarządcy drogi w sprawie prawidłowego oznakowania drogi powiatowej na odcinku Ladzin
– Targowiska.
3. Radny Andrzej Biel z Rymanowa interpeluje o :



zdemontowanie ustawionych nieaktualnych znaków drogowych przy byłym budynku szkoły we
Wróbliku Królewskim / uwaga dzieci /,



podjęcie działań u zarządcy drogi o wyznaczenie przejścia dla pieszych na bardzo
niebezpiecznym odcinku drogi od Przychodni Zdrowia w kierunku Kościoła w Rymanowie.
4. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju zgłosił interpelacje w sprawach :



wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Zdrojowej w Rymanowie Zdroju przy wyjściu z
Parku w kierunku sanatorium Teresa i osiedla na Słonecznym Stoku oraz w rejonie kościoła aby
umożliwić dojście do wybudowanego chodnika w kierunku Deszna oraz umożliwić bezpieczne
dojście do sanatorium Stomil,



kontynuacji rozpoczętych prac w zakresie udrożnienia rowów przy drodze powiatowej
Rymanów – Sieniawa przez Bartoszów.
5. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej interpeluje o podjęcie działań u zarządcy drogi o
wyznaczenie przejść dla pieszych na granicy miejscowości Posada Górna i Rymanów Zdrój
oraz w rejonie Domu Ludowego.
6. Radny Stanisław Stapiński z Milczy interpeluje o podjęcie działań w zakresie odmulenia
części rowu melioracyjnego w rejonie tzw. Koszar , który zaczyna się od Wróblika i biegnie
w kierunku Milczy. Zamulenie rowu powoduje rozlewanie się wody na grunty rolne a
zwłaszcza łąki.
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ad. 7 . Informacja z wykonania budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2009 roku.
Informację / załącznik do protokołu / o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymanów za I
półrocze 2009 roku i przebiegu wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych : SPG
ZOZ, GOK , Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie przedłożył Burmistrz Gminy w dniu 7
sierpnia br, którą radni otrzymali do wiadomości.
W dniach 17 i 18 sierpnia Komisje Rady rozpatrywały przedłożone informacje i postanowiły o ich
pozytywnym zaopiniowaniu.
Dyskusji nad informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku nie
było.
W skierowanym przez Przewodniczącego Rady zapytaniu o przyjęciu informacji – Rada
Miejska w Rymanowie przy 14 głosach za informację z wykonania budżetu gminy Rymanów za I
półrocze 2009 roku przyjęła do wiadomości.
ad. 8.
Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego 2009 / 2010 placówek
oświatowych wraz z informacją o naborze do I klas Liceum Ogólnokształcącego oraz
informacjami na temat egzaminów maturalnych i wyników sprawdzianu klas VI i egzaminu
gimnazjalnego omówił zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec.
Informacje Rada Miejska przyjęła do wiadomości . Szczegółowe sprawozdanie z wyników
sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego radni otrzymają do wiadomości na następną sesję.
Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej.
ad. 9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach :
1/ przystąpienia do realizacji zadania wspólnego z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : realizacja wspólnego zadania dotyczy przebudowy chodnika w ciągu drogi krajowej
Nr 28 w kierunku do znajdujących się zakładów przy ul. Sanockiej.
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 XXXII / 305 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
2/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok.
Skarbnik Gminy Bernarda Łożańska przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2009 rok.



8 -

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 XXXII / 306 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : zaciągnięcie długoterminowego kredytu w 2009 roku pozwoli na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie 800.000 zł.
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 XXXII / 307 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
4/ zmieniająca uchwałę w sprawie płatnego parkowania na drogach publicznych w
Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych i sposobu ich pobierania.
Z projektem Uchwały zapoznał zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie : obowiązująca uchwała została podjęta przez Radę Miejską w dniu 25 kwietnia 2007
roku i określiła opłatę za 1 godzinę parkowania w wysokości 0,50 zł. Proponowana zmiana
dotyczy zwiększenia stawki podstawowej do 1,00 zł.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14
radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 308 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności
podatku od posiadania psów i opłat lokalnych.
Z projektem Uchwały zapoznał zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie : wysokość opłaty uzdrowiskowej nie ulega zmianie. Zmiana dotyczy zwiększenia
ilości podmiotów , którym zostanie zlecone inkaso poboru opłaty uzdrowiskowej.

- 9 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 XXXII / 309 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych prowadzonych
przez Gminę Rymanów oraz granic ich obwodów.
Z projektem Uchwały zapoznał zastępca Burmistrza Gminy Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie : w związku z prośbami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Głębokiem o
zmianę granic obwodu gimnazjalnego z Sieniawy na Rymanów został przygotowany taki projekt
uchwały. Zmiana obwodu pozwoli Gminie Rymanów na zwrot kosztów przejazdu do szkoły w
Rymanowie dojeżdżającym uczniom.
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 XXXII / 310 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działki nr 1366 o pow. 0,07 ha stanowiącej własność
Gminy położonej we Wróbliku Szlacheckim zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy
dzierżawnej na okres 5 lat.
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 XXXII / 311 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działki nr 889/9 o powierzchni 0,67 ha stanowiącej
własność Gminy Rymanów położonej we Wróbliku Królewskim zwrócił się z prośbą o
przedłużenie umowy dzierżawnej na okres 5 lat.
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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 XXXII / 312 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : Pani Jolanta Kużniar nabyła domek letniskowy usytuowany na działce nr 1660/75 o
powierzchni 0.0443 ha stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Rudawce
Rymanowskiej .Zwróciła się do Gminy z prośbą o zmianę umowy dzierżawnej. Proponuję
wydzierżawienie tej nieruchomości na okres 5 lat.
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 XXXII / 313 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działek nr 448,623 o powierzchni łącznej 1,03 ha
stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie Górnej zwrócił się z prośbą o
przedłużenie umowy dzierżawnej na okres 5 lat.
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 XXXII / 314 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : z prośbą o przedłużenie umów dzierżawy na część działki nr 89 położonej w
Rymanowie Zdroju na której zlokalizowane są tymczasowe garaże na kolejny okres 5 lat zwróciło
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pięciu dotychczasowych dzierżawców.
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 XXXII / 315 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na
okres dłuższy niż trzy lata.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca działek nr 1713, 1737 o powierzchni łącznej 1,46 ha
położonych w Głębokiem zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej na okres 5 lat.
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 XXXII / 316 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody do zawarcia umowy o przeniesienie własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w
Rymanowie.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : działki gruntowe nr 4049/1 i 4050 położone w Rymanowie zabudowane są
budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność osób prywatnych, którzy po otrzymaniu decyzji
o nabyciu działki nie sporządzili w wyznaczonym terminie Aktu Notarialnego. Ponieważ wartość
budynków znacznie przewyższa wartość działek, przeniesienie prawa własności działek dla
posiadaczy samoistnych w dobrej wierze dokonywane jest w trybie bezprzetargowym za
odpowiednim, wynagrodzeniem.
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 XXXII / 317 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.



12 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku po nieczynnej szkole
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Łazach.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Decyzję podejmie Rada. Nasuwa się tylko zasadnicze pytanie – dlaczego nie mamy ufać ludziom ,
którzy chcą coś wnieść i zrobić dla dobra środowiska Łazów. Do projektu uchwały Rady załączony
został projekt umowy użyczenia tej nieruchomości przez okres 15 lat od dnia zawarcia umowy na
bezpłatne używanie stanowiącej własność Gminy Rymanów nieruchomości – budynku nieczynnej
szkoły w Łazach położonej na działce nr 2574/2 .
Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik w swej wypowiedzi nawiązał do odbytego
spotkania Komisji Budżetu , Gospodarki i Mienia z udziałem Prezesa i Wiceprezesa
Stowarzyszenia Spotkanie -Rymanów i sołtysa wsi Łazy. Wynikiem spotkania było uzyskanie
pozytywnej opinii Komisji o użyczeniu budynku po nieczynnej szkole w Łazach dla
Stowarzyszenia ,, Spotkanie – Rymanów.''
W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali :
1. Radny Andrzej Biel - zgłosił wniosek formalny aby projekt tej uchwały był głosowany na
następnej sesji uzasadniając go wystąpieniem radnego Stanisława Stapińskiego jakie
przedstawił we wniosku dotyczącym zdjęcia z porządku obrad sesji jego rozpatrzenie .
2. Radny Stanisław Stapiński – w trakcie omawiania tego tematu padło wiele rozsądnych słów.
To z nimi trzeba dotrzeć do mieszkańców Łazów. Wnoszę o odbycie spotkania z
mieszkańcami przy udziale zainteresowanych i o poparcie wniosku formalnego radnego
Andrzeja Biela.
3. Radny Tomasz Rajnik – poparł wnioski swoich poprzedników.
4. Radny Zbigniew Sikora – w swej wypowiedzi stwierdził, że społeczność lokalna zawsze
broni swojego . Opowiadam się za podjęciem decyzji na tej sesji , bo zainteresowani
pozyskaniem w użyczenie im tego obiektu do kolejnej następnej sesji mogą być już nim nie
zainteresowani.
5. Pan Józef Pelczar – sołtys wsi Łazy przypomniał, że sprawa zagospodarowania tego
budynku przez Stowarzyszenie Spotkanie – Rymanów zaczęła się w 2008 roku. Wtedy na
odbytym zebraniu w którym uczestniczyło 15 mieszkańców były pewne obawy o
przekazanie im tego obiektu. Po odbytym spotkaniu , o którym informował Przewodniczący
Rady Miejskiej i przedstawionym projektem umowy użyczenia nieruchomości opowiadam
się o przekazanie w użyczenie Stowarzyszeniu obiektu nieczynnej szkoły w Łazach .
6. Radni Krystyna Przybyła - Ostap i Kazimierz Kielar – poparli wniosek aby dać szansę
konsultacji tego tematu z mieszkańcami Łazów na zebraniu wiejskim.
Po wystąpieniach radnych o zabranie głosu poprosił Burmistrz Gminy, który powiedział, że opinia
zebrania wiejskiego nie jest wiążąca do podjęcia decyzji przez Radę Miejską. Zebrania – spotkania
z mieszkańcami trzeba organizować i rozmawiać o ich problemach i sposobach ich rozwiązania.
Jak w dyskusji przedstawiono zebrania w sprawie przekazania w użyczenie nieczynnej szkoły
odbyły się przy bardzo niskiej frekwencji. Czy należy czekać dalej, czy wykorzystać nadarzającą
się szansę wyremontowania tego budynku z którego będą mogli korzystać również mieszkańcy
Łazów.

- 13 Więcej głosów w dyskusji nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Biela aby projekt tej
uchwały był głosowany na następnej sesji.
W wyniku głosowania : głosujących 14, za przyjęciem wniosku głosowało 6, przeciwnych było 7
radnych , 1 radny wstrzymał się od głosowania.
W wyniku głosowania wniosek upadł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały przedstawiony przez
Burmistrza Gminy w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie budynku po
nieczynnej szkole stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Łazach.
W wyniku głosowania : głosujących 14, za przyjęciem uchwały głosowało 8, przeciw – 2 radnych,
4 wstrzymało się od głosowania .
Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 318 / 09 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
/ Salę obrad opuścił radny Andrzej Biel /.
15/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wyniki kontroli przzeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną dotyczącej skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów, wniesionej
przez Pana Mieczysława Rodzinkę. Pismem , które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Rymanowie informuje on , że Burmistrz Gminy Rymanów nie sprawdzając faktów i stanów w
terenie doniósł do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie, że wybudował on
garaż w korpusie drogi gminnej oraz zasypał rów przy tej drodze. Komisja Rewizyjna po
przeanalizowaniu dokumentów w przedmiotowej sprawie uznała skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował również , że na odbywanych posiedzeniach
Komisje Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Gminy Rymanów.
Uwag i pytań do projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej Henryka Smolika nie zgłoszono.
W wyniku głosowania : głosujących 13, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 319 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki 396/7
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju na okres 10 lat.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
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Uzasadnienie : właściciele wytwórni ciast ,, Milana '' w Rymanowie Zdroju zwrócili się z prośbą o
długoletnią dzierżawę lub sprzedaż części działki 396/4 niezbędnej do przystosowania budynku
kawiarni – restauracji ,, Pikolo '' do przepisów Unii Europejskiej.
W skierowanym zapytaniu radny Tomasz Rajnik pytał czy będzie to ostatnia prośba właścicieli ,,
Mileny '' o pozyskanie dodatkowych terenów pod ich potrzeby związane z prowadzeniem budynku
kawiarni – restauracji ,, Pikolo'' w Rymanowie Zdroju.
W wyniku głosowania : głosujących 13 , za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 4
wstrzymało się od głosowania.
Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 320 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
17/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, in blanco ''.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : uchwała zezwala na zaciągnięcie zobowiązania finansowego i podpisanie Weksla in
blanco stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy dotyczącej zadania ,,
Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach : Rymanów Zdrój i Bzianka ''
objętego dofinansowaniem w ramach działania ,, Odnowa i Rozwój Wsi '' w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dyskusji i zapytań nie było.
W wyniku głosowania : głosujących 13, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXXII / 321 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
18/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, in blanco ''.
Z projektem Uchwały zapoznał Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
Uzasadnienie : uchwała zezwala na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań
wynikających z umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie o przyznanie
pomocy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie na realizację zadania ,, Remont i
wyposażenie obiektów służących działalności kulturalnej '' w ramach działania 313,322, 323 ,,
Odnowa i rozwój wsi '' objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2008 – 2013.
Dyskusji i zapytań nie było.
W wyniku głosowania : głosujących 13, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr XXXII /322 / 09. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
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ad. 10 . Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje udzielił Burmistrz Gminy Jan Rajchel.
> treść interpelacji dotyczących poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa zostanie skierowana do
zarządcy drogi z powiadomieniem radnego, który złożył interpelację,
> sprawdzimy wskazany odcinek rowu melioracyjnego w rejonie tzw. Koszar i poczynimy starania
o poprawę jego stanu .
Udzielone odpowiedzi zadowoliły składających interpelacje.
ad. 11. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił treść otrzymanego pisma od
Prokuratury w Krośnie informującego o skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia dla Burmistrza
Gminy Rymanów.
1. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju wnioskuje o obcięcie korony jesiona rosnącego
na działce gminnej w Rymanowie Zdroju pomiędzy blokami Kasztanowa 1 i 3.
2. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej wnioskuje o :






usunięcie znaku drogowego zakazującego wjazd wszelkich pojazdów w stronę Wołtuszowej, a
wprowadzić znak ograniczenia szybkości,
zagospodarowanie stadionu sportowego w Posadzie Górnej,
ustawienie znaku drogowego ,, ślepa ulica '' przy ul. Konopnickiej w kierunku K. Gawłowicza,
wybudowanie kanalizacji burzowej na ul. Nadbrzeżnej obok Malickiego, jeżeli jest to możliwe,
rozbudowę punktów świetlnych w Posadzie Górnej.
3. Radny Maciej Kandefer z Rymanowa zwrócił się z zapytaniem kto jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo uprawiających sporty wodne na akwenie wodnym w Sieniawie.
4. Radny Zbigniew Sikora z Sieniawy wnioskuje o :




dokonanie przeglądu stanu wszystkich dróg gminnych pod kątem dokonania obcinki
zwisających i ograniczających widoczność gałęzi i zakrzaczeń,
podjęcie zdecydowanych działań w zakresie wyegzekwowania od właścicieli gruntów
uporządkowania i usunięcia śmieci pozostawionych przez przebywających na wypoczynku w
rejonie drogi od Bartoszowa do Rudawki.
5. Radna Zofia Dereniowska z Królika Polskiego zwróciła się z zapytaniem kto jest zarządcą
drogi w Bałuciance w rejonie krzyżówki, aby zwrócić się do niego o naprawę jej
nawierzchni z powodu licznych ubytków.



6. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki zwróciła się z zapytaniem, kiedy rozpoczęte
zostaną prace przy remontach dróg gminnych, a także czy planowane jest położenie nowych
nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych w Bziance,
wnioskuje o spowodowanie wykonania naprawy oświetlenia ulicznego w Bziance na odcinku
Łozy od kapliczki do środka wsi z uwagi na częste awarie,
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kieruje zapytanie jakie są dalsze losy złożonego wniosku o budowę kanalizacji w Bziance,
wnioskuje o ustawienie znaku drogowego ,, ślepa ulica '' koło sklepu w Bziance,
wnioskuje o utwardzenie placu na prywatnej posesji na końcu wsi, w miejscu gdzie wykonuje
nawroty śmieciarka z Zakładu Gospodarki Komunalnej zabierająca śmieci.
7. Radny Kazmierz Kielar z Klimkówki zwrócił się z zapytaniem o powód zmiany miejsca
lokalizacji witacza ,, Gmina Rymanów Wita '' w Klimkówce,
wnioskuje o rozważenie możliwości wybudowania na drodze gminnej oświetlenia ulicznego w
kierunku do Iwonicza do zamieszkałych budynków na terenie kopalni pod lasem,
wnioskuje o dodatkowe ustawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego na ul. Rzecznej w
Klimkówce,
wnioskuje o zweryfikowanie przyjętych do realizacji zadań zgłoszonych w trakcie kampanii
wyborczej radnych i sołtysów z uwagi na to, że część mieszkańców przychodząc do Urzędu
Gminy załatwia poza wiedzą sołtysa swoje sprawy.
8. Radny Stanisław Stapiński z Milczy wnioskuje o :
ustawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości Zmysłówka,
wyżwirowanie drogi do p. Nykla do Łazów 3,
podjęcia działań zmierzających do ograniczenia niszczenia plonów przez dziki,
ustawienie jednej lampy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Milczy,
wykonanie przepustu i poprawę nawierzchni drogi do łąk w granicach katastralnych Milczy i
Bzianki,
ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Leśnej.
9 . Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego wnioskuje o wystąpienie do
właścicieli działki nr 1276/3 we Wróbliku Szlacheckim o jej uprzątnięcie. / zarośnięta
chwastami /.
10 . Radny Marian Różowicz z Klimkówki wnioskuje o wystąpienie z pismem do Zarządcy
drogi krajowej nr 28 o przywrócenie lewoskrętu przy stacji paliw w Iwoniczu z uwagi na to,
że duże samochody chcąc zawrócić w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego
dojeżdżają aż do Klimkówki a nawet Rymanowa aby powrócić na właściwy pas jezdni.













11. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Rymanowie Czesław Szajna wnioskuje o :
przekazanie na rzecz Przedszkola św. Józefa w Rymanowie niezagospodarowanego placu po
byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej , który przylega bezpośrednio do posesji zajmowanej
przez Przedszkole,
powiększenie parkingu przy Przedszkolu św. Józefa,
wybudowanie chodnika naprzeciw Wikarówki w Rymanowie,
poprawienie stanu ulicy Garbarskiej od strony ulicy Kolejowej,
dokonanie wizji i podjęcie działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pieszych na
chodniku przy ul. Bieleckiego w rejonie domu Bieleckich z uwagi na wystające na chodnik
elementy bariery schodów. Podobna sytuacja ma miejsce przy wcześniej usytuowanym
budynku,
przesunięcie znaku drogowego ,, zakaz wjazdu '' w kierunku Wołtuszowej do skrętu na plac
parkingowy gdzie można zawrócić. Na poboczu wzdłuż drogi posadowić ławki dla
spacerujących kuracjuszy,
zwiększenie liczby patroli służb porządkowych w parku podworskim z uwagi na narastające
chuligaństwo,
wykonanie zabezpieczenia walącego się zabytkowego muru w parku podworskim w
Rymanowie,
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ustawienie znaku ,, ślepa ulica '' na ul. Swobody.
12. Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik wnioskuje o zorganizowanie przez
Burmistrza Gminy spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych korzystaniem z drogi
gminnej w kierunku Wołtuszowej Nadleśniczego, Zarządu uzdrowiska w celu rozwiązania
problemu związanego z ustawieniem znaku zakazu wjazdu na tej drodze.
ad. 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Jan Rajchel.

> zlecę wykonanie obcinki wskazanej korony jesiona w Rymanowie Zdroju,
> powstały problem wjazdu w stronę Wołuszowej – może wnioskodawca podpowie jak go
rozwiązać. Usunięcia znaku możemy już jutro dokonać ale co dalej . Ostatnio zamontowano
informacje kogo ten znak nie dotyczy . Wydawane będą decyzje zezwalające na wjazd do
Wołtuszowej.
> stadion sportowy w Posadzie Górnej użytkuje ZSP . Wniosek przekazany zostanie dyrektorowi
szkoły.
> znak ,, ślepa ulica '' przy ul. Konopnickiej – poczynimy starania o jego zamontowanie,
> wybudowanie kanalizacji burzowej na wskazanym odcinku jest możliwe ale w ramach opłaty
adiacenckiej.
> rozbudowa punktów oświetlenia w Posadzie Górnej . Oświetlenie ma być budowane przy
drogach , a nie w tych miejscach gdzie będzie ono oświetlać prywatne posesje.
> za bezpieczeństwo na zbiorniku w Sieniawie odpowiada WOPR . Wystąpię do zarządcy zbiornika
aby podjąć działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uprawiających tam sporty wodne .
> problem obcinki gałęzi przy drogach gminnych zostanie przekazany Straży Miejskiej. W tej
sprawie były już kierowane apele do właścicieli posesji .
> pozostawione śmieci są tego na którego terenie zostały złożone. Gmina nie może ponosić
dodatkowych nakładów sił i środków aby je uprzątnąć .
> droga w Bałuciance jest drogą powiatową. Wniosek o naprawę zniszczonej nawierzchni zostanie
skierowany do Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.
> kontynuowane są prace remontowe na drogach gminnych i ekipa remontowa dotrze do Bzianki.
Złożony wniosek na budowę kanalizacji ma być rozpatrzony. Czekamy aby taka decyzja zapadła
jak najszybciej. Z tego też powodu nie planujemy położenia nowego dywanika asfaltowego.
Poczynione zostaną starania o ustawienie znaku '' ślepa ulica '', a utwardzenia placu nawrotu
śmieciarki dokona Zakład Gospodarki Komunalnej.
> powodem zmiany lokalizacji witacza Gmina Rymanów wita jest możliwość jego podświetlenia , a
to może nastąpić podczas wykonywanych prac przy budowie oświetlenia ulicznego ulicy
Osiedlowej.
Oświetlenie drogi w kierunku do kopalni w Klimkówce wykonała Gmina Iwonicz Zdrój . Nie mogę
dzisiaj odpowiedzieć na postawione zapytanie , które dotyczyło możliwości wybudowania odcinka
oświetlenia do budynków zamieszkałych na terenie kopalni w Klimkówce i ulicy Rzecznej. Każdy
obywatel ze swymi problemami ma prawo zwracać się do urzędu gminy nie informując sołtysa –
radnego czego on dotyczy. Jak są możliwości załatwienia jego problemu to zawsze staramy się
pomóc nie zwracając uwagi czy wniosek został złożony w trakcie kampanii wyborczej .
> wystąpię do Starostwa o zamontowanie zielonych tablic z nazwą miejscowości Zmysłówka.
Poprawimy stan drogi do p. Nykla w Łazach. O zasygnalizowanych zniszczeniach plonów ,przez
zwierzynę łowną wystąpię do Koła Łowieckiego w Sanoku. Na wskazany odcinek oświetlenia
ulicznego musi być opracowany projekt z uwagi na brak słupów , na których mogłyby zostać
zamontowane lampy. Zostanie sprawdzony przez odpowiednie służby stan przepustu i nawierzchni
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drogi do łąk w granicach katastralnych Milczy i Bzianki .
> sprawdzimy stan działki i wystąpimy z decyzją o jej uprzątnięcie.
> odbędę rozmowę z kierownikiem Zarządu Dróg Krajowych w Krośnie o zasygnalizowanej
sytuacji braku lewoskrętu z drogi krajowej nr 28 przy stacji paliw w Iwoniczu.
> w sprawie niezagospodarowanego placu i przekazania go dla przedszkola w Rymanowie potrzeba
będzie podjąć decyzje w tym rozbiórkowe znajdujących się tam obiektów, powiększenie parkingu
zostało już zlecone jak i wybudowanie chodnika naprzeciw Wikarówki. Zostanie sprawdzony stan
ulicy Garbarskiej przy wjeżdzie na nią z ulicy Kolejowej. Poprawę stanu bezpieczeństwa na
wskazanym odcinku ul. Bieleckiego przekażę do Zarządcy Drogi Krajowej. Jest zgoda
konserwatora zabytków na odbudowę walącego się muru w parku podworskim . Komendanta
Komisariatu Policji w Rymanowie proszę o częstsze wizyty funkcjonariuszy w rejonie parku
podworskiego. Poczynimy tez starania o zamontowanie znaku ,, ślepa ulica '' an ulicy Swobody .
>nie wiem czy da coś zorganizowanie spotkania w sprawie znaku zakazu wjazdu na drodze gminnej
do Wołtuszowej.
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.
ad. 13 . Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XXXII sesji Henryk Smolik – 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 o godzinie 13 5o
obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar /

Henryk Smolik

zamknął

