P r o t o k ó ł Nr XXXIII / 06
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu

7 lutego 2006 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 12 o6 , a zakończono o godzinie 15 o5 .
W sesji uczestniczyło 15 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 Pelczar Jan
Pan Materniak Jan
4. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Knap Maria.
5. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Jaworski Zbigniew.
6. Prezes Zarządu Gminnego OSP Pan Kilar Jan.
7. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.
8. Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
Pan Niemczyk Marian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał
otwarcia XXXIII 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 XXXIII 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 Gminy dotyczył rozpatrzenia 3 projektów uchwał w sprawie :
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,
2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości
gruntowej, położonej w Ladzinie,
3/ ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży zawierających powyżej 4,5 %
alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
w miejscu sprzedaży.
O wyjaśnienie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy na 2006 rok zwrócił się z prośbą radny Pan Biel Andrzej.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych zostaliśmy zobowiązani do dostosowania do niej zapisów
naszej uchwały budżetowej na 2006 rok. Przypomnę, że Rada Miejska uchwaliła budżet Gminy
Rymanów na 2006 rok w dniu 16 listopada 2005 roku. Uchwała w sprawie uchwalenia naszego
budżetu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i stała się
obowiązująca. Nie ulegają zmianie uchwalone kwoty , a zostają tylko dostosowane do wymogów
zapisów wcześniej wymienionej ustawy - to wyjaśnienie Pana Burmistrza Gminy.
Innych wniosków nie było.
Po tym wyjaśnieniu zgłoszone wnioski Pana Burmistrza Gminy prowadzący obrad sesji poddał pod
głosowanie .
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymanów na 2006 rok – został
przyjęty przy 14 głosach za.
2/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości
gruntowej, położonej w Ladzinie – został przyjęty przy 14 głosach za.
3/ ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w
miejscu sprzedaży – został przyjęty przy 14 głosach za.
Pan Niemczyk Marian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił porządek
obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
3. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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4. Informacja Przewodniczącego Rady 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 XXXII sesji Rady Miejskiej .
6. Interpelacje radnych.
7. Informacje z działalności za 2005 rok :
–
–
–

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Komisariatu Policji w Rymanowie,
Ochotniczych Straży Pożarnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,
2/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2006 rok,
3/ uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2006 roku,
4/ przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2006 rok,
5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Bałuciance,
6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie,
7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości
gruntowych, położonych w Sieniawie i Głębokiem,
8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości
gruntowej, położonej w Ladzinie,
9/ ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zamknięcie sesji.

Przedstawiony porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty
przy 15 głosach za.

–
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ad. 3 porządku obrad
================
Prowadzący obrady sesji Pan Niemczyk Marian wobec nie wniesienia uwag do protokołu
XXXII 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.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o przyjęcie protokołu
XXXII sesji zyskał akceptacje Rady, co jest dowodem na to, że protokół XXXII sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przez Wysoka Radę.
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
XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację ze swej działalności w okresie między
sesjami.
/ Informacja załącznik /
ad. 6 porządku obrad ================
1. Radny Pan Biel Andrzej –

I n t e r p e l a c j e radnych
zam. Rymanów ul. Wola 1/14

zgłosił interpelacje w sprawie :

–

odśnieżenia chodnika wzdłuż drogi krajowej na odcinku od osiedla mieszkaniowego przy ul., dr
Bieleckiego w kierunku do szkoły w Rymanowie. Nagromadzony śnieg na chodniku powoduje,
że piesi korzystają z pobocza bardzo ruchliwej drogi krajowej, co stwarza poważne zagrożenie
bezpieczeństwa dla nich,

–

budowy 2 zatok przystankowych przy drodze krajowej w pobliżu osiedla mieszkaniowego.
W ubiegłym roku został zgromadzony materiał. Czy zadanie to będzie wykonane w 2006 roku.

–

ustawienia znaku ograniczenia szybkości do 30 km/godz na odcinku od skrzyżowania ul.
Zielonej i Szkolnej w Rymanowie / koło transformatora przy budynku nowej szkoły w
Rymanowie.
–
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2. Radny Pan Zywar Jan
–

-

zam. Wróblik Królewski 71

zgłosił interpelacje w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Powiatowych w Dukli o
posypanie piaskiem oblodzonej drogi wojewódzkiej we Wróbliku Królewskim w
kierunku do kościoła.

ad. 7 porządku obrad - Informacje z działalności za 2005 rok :
================
Pani Penar Danuta - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie
===============
przedstawiła informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2005 rok.
/ Informacja -

załącznik /

W zapytaniach z prośbą o wyjaśnienie pojęć : zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
celowy, zasiłek celowy specjalny zwrócił się radny Pan Tomków Mieczysław. Natomiast radny Pan
Pelczarski Wacław pytał o kryteria jakie należy spełnić aby otrzymać rentę socjalną.
Po udzielonych wyjaśnieniach - Rada Miejska w Rymanowie przyjęła do wiadomości
informację z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie za 2005 rok.
Komisarz Jaworski Zbigniew - komendant Komisariatu Policji w Rymanowie
=======================
przedstawił analizę stanu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w rejonie działania
Komisariatu Policji w Rymanowie z uwzględnieniem zagrożeń występujących w I Rewirze
Dzielnicowych obejmującym swoim działaniem teren gminy Rymanów.
/ Informacja -

załącznik /

Radny Pan Tomków Mieczysław - złożył na ręce Komendanta Komisariatu podziękowanie za
dobre kierowanie placówką.
Radny Pan Adam Stanisław – z niepokojem odniósł się do jednej sprawy, a mianowicie
prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu . Na terenie naszej Gminy jest to zbyt duża liczba.
Może należałoby zwiększyć kontrole w okolicach lokali gastronomicznych, ze zwróceniem uwagi
na tych którzy po wyjściu z lokali zasiadają do pojazdów.
Po udzielonym wyjaśnieniu - Rada Miejska przyjęła do wiadomości informację z
działalności Komisariatu Policji w Rymanowie za 2005 rok.
Pan Kilar Jan - Prezes Zarządu Gminnego O S P w Rymanowie przedstawił
============
informację z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy Rymanów za 2005 rok.
/ Informacja -

załącznik /
–
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Rada Miejska w Rymanowie przyjęła do wiadomości informację z zakresu ochrony
przeciwpożarowej Gminy Rymanów za 2005 rok.
ad. 8 porządku obrad
================

- Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ Pani Łożańska Bernarda - skarbnik gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
=====================
Uchwały Nr XXXIII / 322 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15
głosach za.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

2/ Pani Łożańska Bernarda
- skarbnik gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt
=====================
Uchwały Nr XXXIII / 323 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w budżecie gminy
Rymanów na 2006 rok, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

3/ Pan Farbaniec Wojciech - zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem
===================
projekt Uchwały Nr XXXIII / 324 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia
programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2006 roku, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

4/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem
===================
projekt Uchwały Nr XXXIII / 325 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie przyjęcia
programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2006 rok, który w głosowaniu
jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /
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5. Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
============
Nr XXXIII / 326 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów,
położonej w Bałuciance, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Uzasadnienie : działka nr 174/9 o powierzchni 0,0425 ha położona w Bałuciance jest
własnością Gminy Rymanów. Z wnioskiem o zakup zwrócili się Państwo Smagacz. Opinia zebrania
wiejskiego mieszkańców wsi Bałucianka jest pozytywna. Sprzedaż nastąpi w formie przetargu po
dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

6. Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
--------------------Nr XXXIII / 327 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów,
położonej w Sieniawie, który w głosowaniu w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach
za.
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. Opinia zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Sieniawa odnośnie
sprzedaży jest pozytywna. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu wyceny wartości
przez biegłego rzeczoznawcę.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /.

7. Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
----------------------Nr XXXIII / 328 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy
zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych, położonych w Sieniawie i
Głębokiem , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Uzasadnienie : przedmiotowe działki przeznaczone są pod przepompownie w związku z
budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieniawa i Głębokie.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu.
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8. Pan Rajchel Jan - Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały
==============
Nr XXXIII / 329 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej, położonej w
Ladzinie, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Uzasadnienie : działka nr 1756/5 o pow. 0,0468 ha po nabyciu przez Gminę Rymanów
zostanie przeznaczona pod budowę zatoczki pod zajazd autobusowy w Ladzinie.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

9. Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem
====================
projekt Uchwały Nr XXXIII / 330 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia dla
terenu gminy Rymanów liczby punktów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa
/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, który w
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.
Dyskusji i zapytań nie było.
/ Uchwała

-

załącznik do protokołu /

ad. 9 porządku obrad
================
Pan Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych.
W sposób dorażny zlecę odśnieżenie chodnika wzdłuż ul. Bieleckiego od szkoły do nowego
osiedla. Zatoki pod przystanek PKS są ujęte w wykazie zadań do realizacji jak i budowa dalszej
części chodnika. Znak ograniczenia szybkości na wskazanym miejscu przez radnego Pana Biel
Andrzeja zostanie ustawiony.
Wystąpię do Zarządu Dróg Powiatowych o zwalczenie śliskości na wskazanym odcinku drogi przez
radnego Pana Zywar Jan.
Udzielone odpowiedzi zadowoliły radnych zgłaszających interpelacje.
ad. 10 porządku obrad
================

-

Wolne wnioski i informacje.

1. Radny Pan Biel Andrzej zam. Rymanów ul. Wola 1/14
------------------------------- wnioskuje o przeniesienie z ul. Szkolnej / bloki / pojemnika na plastik i ustawienie
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go na ul. Wola / bloki / gdzie jest brak takiego pojemnika, a we wskazanym miejscu ustawione są
dwa pojemniki na plastik,
- wnioskuje o rozważenie innej możliwości składowania ściągniętego śniegu z ulic.
Składowany obecnie w pobliżu ustawionych pojemników na śmieci przy ul. Wola jest dużym
utrudnieniem podczas wrzucania odpadów do tych pojemników,
- wnioskuje o przedłożenie radnym informacji dotyczącej liczby godzin ponadwymiarowych
i liczby godzin zastępstw dorażnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Rymanów w 2005 roku.
2. Radny Pan Pelczarski Wacław - zam. Ladzin ul. Rzeszowska 43
---------------------------------------------------------------------------------- zwrócił się z zapytaniem w sprawach :
1/ czy będą rozpoczęte prace przy budowie nowej drogi gminnej Ladzin – Posada Dolna,
2/ czy planuje się wykonanie remontu budynku po byłej szkole w Łazach,
3/ czy planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach,
4/ czy został zgłoszony wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o wsparcie finansowe
budowy drogi Zmysłówka – Ladzin.
3.Radny Pan Tomków Mieczysław – zam. Sieniawa ul. Słoneczna 39
----------------------------------------- zwrócił się z prośbą w sprawie :
1/ zwrócenia uwagi na położony parkiet w Domu Ludowym w Sieniawie , który wymaga
wycyklinowania i pomalowania. Są widoczne miejsca gdzie parkiet nie jest zakonserwowany, co
może spowodować jego uszkodzenie.
2/ rozważenia możliwości zamontowania napromienników ciepła w szaletach Domu Ludowego w
Sieniawie. Pomimo spuszczonej wody z rur w czasie silnych mrozów zamarzane są zawory i inne
urządzenia wodno – kanalizacyjne.
4. Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy poinformował, że dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w
Rymanowie na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego
zasygnalizowała pojawiające się pęknięcia na stropie w pomieszczeniu garderoby w budynku
kina IRYS nad którym znajdują się pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej . Jako
przyczynę tego podała znaczne obciążenie stropu .
Dlatego informuję Radę , że podjąłem działania aby przenieść Bibliotekę do innego pomieszczenia.
Jestem po rozmowach mających na celu wydzierżawienie budynku po byłej Aptece / właściciele p.
Tomkiewiczowie / przy ulicy Sanockiej 5 w Rymanowie. Jest to lokal o powierzchni 88 m2
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z dogodnym wejściem bez schodów. Według wstępnych ustaleń czynsz za wynajm tego lokalu
będzie wynosił 1500 złotych + opłaty za media .
5. Pan Pelczar Jan - sołtys wsi Ladzin
----------------------------------------------- zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w następujących tematach :
1/ co było przyczyną tak znacznego wzrostu poborów dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Rymanowie i kierownika oczyszczalni ścieków w Rymanowie oraz czy inni pracownicy Zakładu
otrzymali też tak znaczne podwyżki ?,
2/ czy wszystkie placówki handlowe na terenie gminy Rymanów ponoszą dodatkowe koszty za
dojazd po odbiór od nich odpadów stałych / śmieci /.
Według mojego rozeznania jakie przeprowadziłem wynika, że ,, nie ''.
3/ czy zostały rozpoczęte działania w temacie likwidacji Obwodu do głosowania dla sołectw :
Ladzin, Łazy , Zmysłówka na koszt Obwodu do głosowania dla sołectwa w Posadzie Górnej.
Udzielając odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania Pan Burmistrz poinformował, że
Zakład Gospodarki Komunalnej dokona przestawienia pojemnika na plastilk we wskazane miejsce.
Rozważymy zamianę miejsca ustawienia pojemników na odbiór odpadów z ul. Wola / bloki /. W
tej sprawie przeprowadzę rozmowę z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej . Informację o liczbie
godzin ponadwymiarowych i godzin zastępstw dorażnych nauczycieli , o którą wnioskował radny
Pan Biel Andrzej przekaże na pismie państwu radnym zastępca Burmistrza Gminy.
Radnego Pana Pelczarskiego Wacława informuję, że jak będą uruchomione fundusze europejskie
na budowę dróg to rozpoczniemy prace przy budowie wskazanej drogi. Niepokojący jest fakt, że
podczas wykonywania obmiarów geodezyjnych przebiegu tej drogi był opór niektórych
mieszkańców . Trudno mi jest przewidzieć termin rozpoczęcia prac. Na wskazanym budynku starej
szkoły w Łazach w 2005 roku zostały wymienione rynny dachowe i odmalowane pomieszczenia
klasowe . Nie kwestionuję potrzeby wykonania dalszych prac. Ale nasuwa się pytanie kiedy ten
budynek jest wykorzystywany, raz – dwa razy w roku . Sprawdzimy sprawę występujących
przecieków pokrycia dachowego eternitem. Jeżeli mieszkańcy Łazów zawiążą społeczny komitet
budowy kanalizacji - to kanalizacja tej miejscowości odbywać się będzie na takich samych
zasadach jak obowiązywały inne miejscowości Gminy Rymanów. W sprawie drogi Zmysłówka –
Ladzin informowałem Radę, że został złożony wniosek o pozyskanie środków w Urzędzie
Marszałkowskim. Jak uzyskam stosowne informacje w tej sprawie to udzielę Panu radnemu
Pelczarskiemu odpowiedzi.
Zwrócimy uwagę na stan parkietu w domu ludowym w Sieniawie i podejmiemy stosowne działania
w celu jego zabezpieczenia. Jeśli będą uzasadnione wnioski sołectw dotyczące montażu
grzejników w domach ludowych gdzie znajdują się instalacje wodno – kanalizacyjne to będziemy
je realizować. To odpowiedzi dla radnego Pana Tomków Mieczysława.
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Udzielę odpowiedzi na postawione pytania Pana Pelczar Jana w sprawie wysokości poborów w
2004 roku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i kierownika oczyszczalni ścieków w
Rymanowie , a także na pytanie, czy wszyscy prowadzący placówki handlowe na terenie gminy
Rymanów ponoszą dodatkowe koszty za dojazd po odbiór od nich odpadów . Jako Burmistrz
oświadczam, że nic mi nie wiadomo w temacie zmian obwodów do głosowania na terenie Gminy
Rymanów.
Radny Pan Biel Andrzej wystąpił z wnioskiem aby udzielone odpowiedzi otrzymali wszyscy radni.
Po udzielonej odpowiedzi przez Burmistrza Gminy stawiający pytania Pan Pelczar Jan w
dalszym ciągu domagał się aby dyrektor Zakładu udzielił odpowiedzi w temacie naliczania
dodatkowych kosztów za śmieci.
Odpowiadając dyrektor poinformował, że gospodarstwom domowym wysokość opłaty
ustala Rada . Dla pozostałych odbiorców opracowana była kalkulacja po napełnieniu odpadami
całego samochodu , a następnie dzielona przez ilość przejechanych kilometrów. Nic mi nie
wiadomo kto jest zwolniony z tej opłaty.
Po tej odpowiedzi pytający stwierdził, że w zawartej umowie brak jest zapisu, że będę
ponosił dodatkowe koszty.
ad. 11 porządku obrad
--------------------------Prowadzący obrady XXXIII sesji Rady Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady
Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został
zrealizowany w całości.
Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom zamknął obrady XXXIII sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował :
/ Wł. Cypcar /

