
 
 
       P r o t o k ó ł  Nr  XXXIV / 06 
    
      sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 
 
      30  marca  2006  roku  w sali Gminnego Ośrodka 
 
       Kultury  w  Rymanowie ul. Grunwaldzka  11. 
 
 
 
 Obecni według załączonych list obecności / załączniki /. 
 
Posiedzeniu przewodniczył  Pan  Zywar  Jan   -  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
 Sesję rozpoczęto o godzinie 12-tej , a zakończono o godzinie 15 45  . 
 
 W sesji uczestniczyło 14 radnych . 
 
Radny nieobecny usprawiedliwiony Pan Niemczyk  Marian. 
 
 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  Penar  Marian 
 
 
4. Komendant  Komisariatu Policji  Komisarz Jaworski  Zbigniew. 
  
5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu . 
 
6. Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 
 
 
 Pan  Zywar  Jan   -   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia 
 
 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, stwierdzając, że w sesji uczestniczy wystarczająca 
liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 
 Po  otwarciu sesji Pan  Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy 
są wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
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 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpili Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy 
Rymanów i radny Pan Zywar Jan – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Wniosek Pana Burmistrza dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie : 
 
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej 
w Rymanowie. 
 
 Wniosek radnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dotyczył zdjęcie z porządku sesji 
,, informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od 
ostatniej sesji''. 
 
 Innych wniosków nie było. 
 
 Zgłoszone wnioski prowadzący obrady sesji poddał pod głosowanie . 
 
Wniosek Pana Burmistrza Gminy o rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę  w sprawie 
określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 
13 głosach za. 
 Zostanie on rozpatrzony jako 1 w punkcie 7 otrzymanego porządku obrad. 
 
Wniosek radnego Zywara Jan – o zdjęcie z porządku obrad ,, informacji Przewodniczącego Rady 
Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji '' został przyjęty przy 13 
głosach za. 
 
 
 Prowadzący obrady sesji  -  przedstawił porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
3. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 

uchwał podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej. 
 

5. Interpelacje radnych. 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Rymanowie, 
 
 2/ uchwalenia tymczasowego statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój, 
 
 3/ ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli , zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, 
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 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu stypendialnego finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Stypendialnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet 2, działanie 2.2 przeznaczonego dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, 
 
 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów, które mogą gromadzić na 
rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe, 
 
 6/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco'' na realizację 
zadania pod nazwa ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów  w miejscowościach : 
Głębokie, Sieniawa , Rymanów'', 
 
 7/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 
 
 8/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
8.Wolne wnioski i informacje. 
 
9. Zamknięcie sesji. 
 
  Przedstawiony porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
przyjęty przy 13 głosach za. 
  
 
 ad. 3 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Prowadzący obrady sesji Pan Zywar Jan wobec nie wniesienia uwag do protokołu XXXIII 
sesji Rady Miejskiej w Rymanowie , który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej 
jak i przed rozpoczęciem obrad dzisiejszej sesji wniósł do Wysokiej Rady o jego przyjęcie. 
 
 Przedstawiony przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wniosek o przyjęcie protokołu 
XXXIII zyskał akceptację Rady, co jest dowodem na to, że protokół XXXIII sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie został przyjęty przez Wysoką Radę. 
 
 
 ad. 4 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację z wykonania uchwał podjętych na 
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz informację ze swej działalności w okresie między 
sesjami. 
 
  /  Informacja   -       załącznik  / 
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 ad. 5 porządku obrad - I n t e r p e la c j e   radnych 
 -------------------------- 
 
 
1. Radny Pan Adam Stanisław – zam. Milcza ul. Ogrodowa 20 
 

– zgłosił interpelację dotyczącą remontów dwóch odcinków drogi powiatowej Rymanów – 
Milcza. Pierwszy to 100 metrowy od strony mostu, drugi 600 – 700 metrów od dywanika 
ułożonego w ubiegłym roku. Ich stan stwarza zagrożenie ruchu pojazdów. Droga była 
remontowana w roku ubiegłym, ale już w chwili obecnej jest prawie nieprzejezdna. W 
takim samym stanie znajduje się droga powiatowa Milcza – Besko. Dobrze byłoby aby 
starostwa w Krośnie i Sanoku dogadały się i wspólnymi siłami wyremontowały tę drogę 
zanim będzie za póżno. 

 
 
 
2. Radna Pani Penar  Halina – zam. Klimkówka ul. Zdrojowa 238 
 

– zgłosiła interpelację dotycząca usuwiska na drodze powiatowej w Klimkówce k. Pana 
Stanisława Dąbrowieckiego . Droga nadal się usuwa , brak jest jakiegokolwiek 
zabezpieczenia . W każdej chwili może dojść do tragedii. 

 
 
 
3. Radny Pan Michalak Aleksander – zam. Bzianka  87 
 

– zgłosił interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej na łuku na wysokości budowy 
Urbaników gdzie wysypała i załamała się jezdnia . Ogromne dziury w jezdni przy 
ograniczonej widoczności mogą stać się przyczyną tragedii, 

– wnioskuje o poszerzenie poboczy i ustawienie barier ochronnych przy drodze przy 
potoku Rodzinka w Bziance, 

– interpeluje o zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego – jedną na słupie  koło 
szkoły i skierować ją w kierunku potoku, drugą na słupie k. Pana Wójcika przy drodze w 
kierunku Haczowa. 

 
 
 
 
4. Radny Pan Pelczarski Wacław – zam. Ladzin ul. Rzeszowska 43 
 

– zgłosił interpelację w sprawie przepustów na rowie odprowadzających wodę z polderu w 
Klimkówce . Wymienione zostały dwa kręgi w ubiegłym roku.  . Do wymiany pozostały 
jeszcze dwa kręgi . Przy przepustach pozostało 5 betonów, ktoś je zabrał, właściciel 
domaga się ich zwrotu. 
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5. Radny Pan Chodyniecki  Tadeusz- zgłosił interpelację w sprawie pilnej naprawy drogi na 



Sicinę we Wróbliku Szlacheckim. 
 
 
 ad. 6 porządku obrad -   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 
 ------------------------- 
 
 1/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Pan Rajchel Jan – przedstawiając projekt  uchwały poinformował, że nowa ustawa o 
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych nakłada obowiązek powołania komisji uzdrowiskowej, której przedmiotem 
działania będzie : opiniowanie projektów  operatu uzdrowiskowego, statutu uzdrowiska, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wchodzące w skład 
stref ochronnych, programów zamierzeń inwestycyjnych gminy dotyczących obszaru uzdrowiska. 
Z uwagi, że Rada Miejska w Rymanowie ustalając stałe komisje powołała Komisję Rolnictwa, 
Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych wnoszę o rozpatrzenie i przyjęcie wyżej wymienionego projektu 
uchwały. 
 
 Przedstawiony  projekt Uchwały Nr XXXIV / 331 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie 
zmieniający uchwałę w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w 
Rymanowie w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
  /  Uchwała   -  załącznik do protokołu / 
 
 
 2/ uchwalenia tymczasowego statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój. 
 
 Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy Rymanów  przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały Nr XXXIV / 332 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie , który w głosowaniu jawnym został 
przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Uzasadnienie : nowa ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym oraz o gminach 
uzdrowiskowych zobowiązuje do uchwalenia nowych tymczasowych statutów uzdrowiska. 
Przedłożony do uchwalenia projekt statutu uwzględnił  uwagi i wnioski jakie zostały zgłoszone  
przez Komisje Rady w trakcie jego opiniowania. Uwagi dotyczyły wielkości granic 
proponowanych stref ochronnych. 
 
  / Uchwała -  załącznik do protokołu / 
 
 
 3/  ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów. 
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 Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr 
XXXIV / 333 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia regulaminu określającego 



wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych 
zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 
14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu stypendialnego finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Stypendialnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – priorytet 2, działanie 2.2 przeznaczonego dla 
uczniów szkól ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 
 
 Pan  Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem 
projekt Uchwały Nr XXXIV / 334 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie  zmieniający uchwałę w 
sprawie regulaminu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Stypendialnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego – priorytet 2, działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
kończących się maturą, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 5/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów, które mogą gromadzić na rachunku 
dochodów własnych gminne jednostki budżetowe. 
 
 
 Pan Farbaniec Wojciech – przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały Nr XXXIV 
/ 335 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie zmieniający uchwałę w sprawie  określenia dochodów, 
które mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych gminne jednostki budżetowe , który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu / 
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 6/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '' na realizację 
zadania pod nazwą ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach : 
Głębokie, Sieniawa , Rymanów ''. 
 



 
 Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXIV / 336 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie 
weksla ,, in blanco '' na realizację zadania pod nazwa ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Rymanów w miejscowościach : Głębokie, Sieniawa, Rymanów '', który w głosowaniu jawnym 
został przyjęty przy 14 głosach za.  
 
 Dyskusji - zapytań nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 7/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki komunalnej w Rymanowie. 
 
 
 Pan Rajchel Jan -  Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXIV / 337 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Rymanowie, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 13 głosach za i 1 głosie 
wstrzymującym. 
 
 Dyskusji - zapytań nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 8/  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
 
        Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały 
Nr XXXIV / 338 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzanie ścieków, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań  nie było. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu /. 
 
 
 ad. 7 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych. 
Wszystkie interpelacje dotyczące stanu dróg powiatowych zostaną skierowane do Zarządu Dróg 
Powiatowych. Sprawa zamontowania dwóch lamp oświetlenia ulicznego w Bziance zostanie  
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rozpoznana . O  sposobie załatwienia udzielę odpowiedzi na piśmie radnemu Panu Michalakowi. 
Również radnego Pana Pelczarskiego poinformuję na piśmie po zbadaniu spraw ,które zgłosił w 
interpelacji. 
 



 Udzielone odpowiedzi zadowoliły radnych zgłaszających interpelacje. 
 
 
 ad. 8 porządku obrad –  Wolne wnioski i zapytania 
 --------------------------------------------------------------- 
 
1. Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy poinformował o stanowisku Starostwa Powiatowego w 

sprawie remontu drogi powiatowej Milcza – Besko. Starostwo przeznacza na ten cel 100 tysięcy 
złotych. Gmina ma wyłożyć 72.tys, złotych.  Burmistrz zwrócił się do radnych z prośbą o 
udzielenie mu pełnomocnictwa oraz określenia jego zakresu w sprawie podejmowania dalszych 
działań zmierzających do realizacji zaplanowanego zadania.      
Burmistrz poinformował, że drogi zniszczone w czasie budowy kanalizacji będą naprawione 
przez wykonawcę zadania po zakończeniu prac. 

 
2. Pan Biel Andrzej – zwrócił się z pytaniem, co będzie jeżeli gmina nie dołoży do tych 100 tys, 

złotych. Czy Starostwo wycofa się z realizacji tego zadania? 
 

3. Pan Tomków Mieczysław – kwestia dróg jest dość trudna. Głębokie ma jedną drogę dojazdową, 
a i ta droga jest już w stanie tragicznym. Pomimo ubiegłorocznych remontów nadal nie nadaje 
się do bezpiecznej jazdy. Widzi konieczność pilnego remontu tej drogi. 
 

- wnioskuje , aby złożyć skargę do Wojewody Podkarpackiego na nie wywiązywanie się ze          
swoich obowiązków Starostwa Krośnieńskiego w Krośnie, 

 
– droga wojewódzka na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową w kierunku zapory jest 

załamana, pokryta licznymi dziurami, nie ma pobocza. Podążające do szkoły dzieci i 
mieszkańcy do przystanku PKS nie mają którędy iść, brak poboczy, 

 
– brak znaków ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej i powiatowej. W chwili 

obecnej drogami do Gniewoszówki i Mymonia poruszać się można z prędkoścą 90 
km/godz. 

 
4. Pan  Pitrus  Andrzej  -   starosta nie może nam stawiać warunków, którą drogę mamy robić. 
Czy to ma być droga Milcza – Besko , czy każda inna ale to my mamy decydować którą drogę 
należy 
w pierwszej kolejności  remontować, 
 

– drogi po zimie wyglądają tragicznie, jak będzie prowadzony monitoring  dróg należałoby 
powiadomić o tym sołtysa wsi lub radnego, aby uczestniczył w tym monitoringu. 

 
5. Pan Telega  Leon  -  remontu wymaga również droga wojewódzka przez Rymanów Zdrój. 

Pomimo , że była pokryta nową nawierzchnią niespełna 4 lata temu , dziś znajduje się w bardzo 
złym stanie, Jest bardzo dużo głębokich dziur, 
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– kolejnym problemem są psy, które zanieczyszczają cały Zdrój. Skarżą się na nie 
kuracjusze i mieszkańcy Zdroju. Dobrze byłoby aby dla przykładu ukarać kogoś. Może 
skończyłoby się  bezpańskie bieganie psów i paskudzenie na każdym kroku. 

 



6. Pan Adam Stanisław  -  jest poruszony stanowiskiem radnych, którzy uważają że remont drogi 
Milcza – Besko nie jest pilny. Droga ta była wielokrotnie zgłaszana do remontu i jeżeli w tej 
chwili kiedy sprzyjają warunki i są środki aby ją wykonać nie zrobić tego. Nie będzie 
remontowany cały odcinek drogi, tylko ten , który leży w granicach naszej gminy, 

 
– zbadać problem związany z zarejestrowaniem się do lekarza okulisty. Zarejestrowany 

dziś pacjent przyjmowany jest w grudniu. Trzeba ten problem jakoś rozwiązać. 
 

– mieszkańcy ulicy Kolejowej zwracają się z prośbą o postawienie przystanku PKS przy 
tej ulicy. Jest zgoda właściciela  działki na postawienie tego przystanku. 

 
7. Pan Pelczarski  Wacław  -  wnioskuje , aby rozpocząć  remonty dróg gminnych tam gdzie była 

budowana kanalizacja , bowiem zniszczone drogi po rozkopach już osiadły. 
Wracając  do wcześniej zgłoszonej interpelacji prosi Burmistrza Gminy aby w piśmie 
kierowanyym do zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych zwrócił się z zapytaniem ile 
kosztowały materiały i robocizna przy remontowanym przepuście na polderze. 

 
8. Pan  Królicki  Dariusz -   od początku kadencji powraca ciągle temat stanu dróg powiatowych i 

wojewódzkich. Przewija się też stan drogi powiatowej do Puław i Wisłoczka. Jeżeli się ich nie 
poprawi to mieszkańcy zostaną pozbawieni dojazdu. 

 
9. Pan Różowicz Marian -  w ubiegłym roku wnioskowałem o zakup przepustów drogowych na 

odcinek drogi gminnej  o przekroju 30 cm na ul. Rzecznej w Klimkówce. Dalej ponawiam ten 
wniosek . 

 
– wnioskuje o przeprowadzenie renowacji nawierzchni drogi gminnej przy ul. Zdrojowej, 

 
– na łuku drogi powiatowej k. Radnego powiatu p. Penara Mariana  w Klimkówce 

powstała niebezpieczna dziura, która stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników 
drogi. Prośba o jej  zlikwidowanie . 

 
– wnioskuje również o oczyszczenie rowów przy drodze powiatowej w Klimkówce. 

 
10. Pan Pelczar Jan – zabrał głos odnośnie dróg powiatowych .Według posiadanej wiedzy 

potwierdził, że ma być robiona droga Milcza – Besko.  Moja propozycja to lepiej dokończyć 
odcinek drogi Sieniawa – Głębokie / do. p. Baradziej /. 
Problemem nie jest wyremontowanie drogi do Wisłoczka – Puław ale stan mostu, który jest 
zagrożony.  Wciąż wprowadzane są ograniczenia przejazdu. Niebawem nikt tamtędy nie 
przejedzie. Nawet jeżeli przystąpi się do remontu mostu to trzeba pomyśleć o alternatywnej 
drodze, którą można byłoby dojechać do Puław i Wisłoczka. Budowa przejazdu w brud przez 
rzekę po płytach na czas remontu mostu jest niemożliwa dla dużych pojazdów. Trzeba myśleć o 
drodze w Króliku Polskim, aby od strony Królika dojechać do tych miejscowości. Dopóki nie 
będzie mostu nic się nie da zrobić . Trzeba wszystkimi możliwymi środkami zmierzać do 
rozpoczęcia remontu mostu, który jest w zarządzie starostwa powiatowego w Sanoku. 
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11. Pan Biel Andrzej -  Stowarzyszenie ,, Nasz  Rymanów'' powołało komitet renowacji 

starych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Rymanowie. Z przeprowadzonej kwesty 
zebrano 3 tysiące złotych. Opracowana jest dokumentacja, wytypowanych zostało kilka 
nagrobków do remontu w pierwszej kolejności. Wnioskuje aby radni przewidzieli w budżecie 
gminy pewną kwotę  na dofinansowanie tych prac. 



 
12. Pan Michalak Aleksander -  droga gminna między Milczą a Bzianką wymaga remontu , 

mieszkańcy proszą o zakup kręgów betonowych. Potrzebą pilną jest również dokonanie 
rozgraniczenia pomiędzy drogą gminną – państwo Pomprowiczowie i drogą wiejską. 

 
13. Pan Cetnarski  Kazimierz  -   rozwiązać problem Żydów, którzy odwiedzają Rymanów i 
swoich przodków cmentarz. Swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają pod murem i na cmentarzu 
komunalnym w Rymanowie . Wnioskuję, aby przy drogach dojazdowych na cmentarz ustawić 
znaki zakazu wjazdu autokarów . Autokary można po wcześniejszym uzgodnieniu przyjazdu 
pozostawić przy Banku Spółdzielczym w Rymanowie i skorzystać z szaletów miejskich. 
 
14. Pan  Tomków  Mieczysław  -  powrócił do sprawy wykonania oświetlenia ulicznego na ul. 

Słonecznej w Sieniawie na odcinku 300 metrów od szkoły w kierunku Głębokiego, 
 

– zwrócił się z zapytaniem jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa wykupu działki pod 
budowę sali gimnastycznej w Sieniawie, 

 
– zbliża się do końca kadencja Rady . Będa przeprowadzane nowe wybory radnych i 

Burmistrza a także wybory sołtysów i przewodniczących osiedli. 
Wnioskuję aby wybory sołtysów i przewodniczących osiedli przeprowadzane były w 
ciągu jednego dnia na terenie całej gminy na zasadach podobnych do wyborów 
samorządowych . Nie łączyć zebrań wiejskich sprawozdawczych z wyborami sołtysa. 
Mój wniosek zmieńmy prawo miejscowe – dotyczące wyboru sołtysa. 

 
15. Pan  Zywar  Jan -   po ostatnich obfitych opadach deszczu drogi rozkopane po 

prowadzonych robotach kanalizacyjnych stały się nie przejezdne. Mój wniosek  dokonać pilnych 
uzupełnień powstałych obniżeń w drogach. 

 
16. Pan Pelczar  Jan  -    w swym wystąpieniu nawiązał do otrzymanej odpowiedzi Burmistrza 

Gminy na skierowane przez mieszkańców wsi Ladzin  pismo wskazujące nieprawidłowości w 
sposobie zimowego utrzymania dróg w ich miejscowości. Nawiązał też do kosztów odśnieżania 
dróg . Pyta dalej dlaczego podmiot prywatny jest tańszy niż w naszym przypadku ZGK, 

– nawiązał również do odpowiedzi jaką uzyskał od Burmistrza Gminy w sprawie 
wysokości wynagrodzenia dyrektora ZGK i kierownika oczyszczalni ścieków , 

– poruszył problem wielkości lasu mienia wiejskiego wsi Ladzin. Jego zdaniem  Ladzin 
winien mieć 24 ha lasów więcej niż ma w chwili obecnej . Na jakiej podstawie 
Nadleśnictwo Dukla gospodaruje naszym lasem. Stąd moja prośba o wyjaśnienie 
dlaczego tak się stało? 

– wskazał na nieprawidłowości na wybudowanej drodze przy dworze w Ladzinie- korytka 
odprowadzające wodę zostały usytuowane wyżej jak droga i przez to została wypłukana 
część drogi, 
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– podczas ostatnich silnych roztopów i opadów deszczu  zostały zalane piwnice i sutereny 

budynków w Ladzinie .  Prawdopodobną przyczyną to uszkodzenie miękich dren 
odprowadzających wodę. 
Prośba o sprawdzenie czy to nie powstało w  wyniku wykonywanych prac przy 
kanalizacji. 

 



17. Pan Dąbrowski Janusz -  mija rok jak ja jako sołtys wsi Głębokie wraz z radnym Panem 
Urbanikiem Mieczysławem byliśmy u Pana Starosty Krośnieńskiego z petycją w sprawie 
remontu drogi powiatowej w Głębokiem . Otrzymaliśmy zapewnienie, że jak Starostwo otrzyma 
środki na usuwanie skutków powodzi to tę drogę wyremontuje . Pytanie – jak w tej chwili 
postąpił Pan Starosta. 

 
 
 Na  zgłoszone wnioski odpowiedzi udzielał Pan Burmistrz Gminy Rymanów. 
 
Wszystkie wnioski dotyczące dróg powiatowych zostaną skierowane do Pana Starosty 
Krośnieńskiego . Do radnego Pana Telegi mam prośbę aby napisał do Marszałka Województwa 
Podkarpackiego jak wywiązał się ze złożonej obietnicy z dyżuru telefonicznego , że droga w 
Rymanowie Zdroju i regulacja rzeki Tabor będą wykonane. 
Odnośnie psów – jest to temat wstydliwy i paskudny. Moja prośba do Pana Komendanta – choć raz 
na jakiś czas  ukarać ,, mandatem '' może to dotrze do świadomości mieszkańców. 
Odnośnie ustawienia znaku ograniczenie szybkości na drodze w Sieniawie , o której mówił radny 
Pan Tomków – wystąpię do Zarządcy tej drogi o ustawienie ,, białej tablicy. 
Wniosek radnego Pana Adama  odnośnie rejestracji do  Poradni Okulistycznej przekaże dyrektorce  
SPG ZOZ , a  sprawę postawienie przystanku PKS  na ul. Kolejowej trzeba przeanalizować i 
dopiero  zająć stanowisko. 
Pana radnego Pelczarskiego  zapewniam , że zostanie dokonana analiza stanu dróg gminnych. 
W pierwszej kolejności będą asfaltowane drogi publiczne gminne. Odnośnie drugiego wniosku – to 
poinformuję radnego  ile to kosztowało i za co zapłaciła gmina na pismie. 
Odnośnie przebudowy drogi jakie zaproponowało Starostwo , informuję, że nie ma możliwości 
zamiany wskazanej do przebudowy drogi w ramach pozyskanych środków na usuwanie skutków 
powodzi. Jeśli państwo akceptujecie to będę się starał dać priorytet drodze Rymanów – Milcza, a 
jeśli się to nie uda to droga Milcza – Besko. 
Droga Puławy – Wisłoczek  wraz z przebudową mostu musi być razem realizowana. Inaczej tego 
zadania nie można robić . Zrobię wszystko aby  zamierzenia w zakresie wykonania tych prac były 
koordynowane  - to odpowiedź dla Pana Królickiego Dariusza. 
Dokonamy sprawdzenia zasadności wniosków  zgłoszonych przez radnego Pana Różowicza 
Mariana dotyczące ułożenia przepustów na drodze gminnej. 
Inicjatywa  słuszna i zasadna – myślę, że w budżecie gminy znajdziemy jakieś środki aby 
przeznaczyć na renowację starych nagrobków na cmentarzu komunalnym w Rymanowie – to 
odpowiedź Pana Burmistrza na odczytane pismo radnego Pana Biel Andrzej. 
Radnego Pana Michalaka z Bzianki  zapraszam do Urzędu Gminy w celu omówienia sprawy 
wskazanej drogi gminnej i dokonania  rozgraniczenia . 
Wniosek Pana Cetnarskiego Kazimierza odnośnie ustawienia znaków zakazów wjazdu autobusów 
na drogach  dojazdowych w  kierunku cmentarza  uważam za słuszny i warty rozważenia. 
Na wskazanym odcinku przez radnego pana Tomkowa brak jest słupów oświetlenia ulicznego. 
Podejmę działania w zakresie opracowania dokumentacji na wskazany odcinek oświetlenia 
ulicznego. 
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Oczekuję na pismo  odnośnie wykupu działki pod budowę sali gimnastycznej w Sieniawie. 
Jeżeli uzyskam zgodę Rady Miejskiej to dokonamy zmiany Statutu Sołectw i Osiedli w zakresie 
wyboru sołtysa i przewodniczącego osiedla. Powołam Komisję Statutową do opracowania zmian w 
Statucie sołectw i osiedli. 
Drogi po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych i powstałe na nich ubytki będą  robione. 
Przeszkodziła  w tym pogoda . Jak  będzie ona sprzyjać  to mam prośbę do sołtysów o pomoc w 
usunięciu i doprowadzeniu tych dróg do przejezdności – to odpowiedź dla radnego Pana Jana 



Zywara. 
 W odpisanych pismach do Pana Pelczara Jana – sołtysa wsi Ladzin na postawione wnioski i 
zapytania na poprzedniej sesji Rady  nic nie zmienię. Jak się moja odpowiedź nie podoba to może  
mnie Pan zaskarżyć lub postąpić według własnego uznania. 
Odnośnie odśnieżania dróg – nie zmienię nic . To nie mieszkańcy , ale Pan pisał pismo, a radny z 
Ladzina zbierał podpisy. W sprawie lasu wsi Ladzin – od kiedy pracuję ani kawałka lasu nie 
sprzedałem ani nie podarowałem. Lasem zarządza gajowy. Na  przedstawiane dzisiaj decyzje na 
które się Pan powołuje  udzielę wyjaśnień i poinformuję radnych i wszystkich uczestników sesji. 
 
 Po tych wyjaśnieniach Pana Burmistrza Gminy radny Pan Pelczarski Wacław z Ladzina 
poczuł się obrażony przedstawionym zarzutem, że on zbierał podpisy. 
 
 Z uwagi , że  zgłaszane bezzasadne wnioski godziły powadze obrad sesji Rady - radny Pan 
Pitrus Andrzej  złożył wniosek o zakończenie obrad  XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Zgłoszony wniosek zyskał akceptację Rady. 
 
 
 ad. 9 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Prowadzący obrady XXXIV sesji Rady Pan Zywar Jan – Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom zamknął obrady XXXIV sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na tym protokół  zakończono. 
 
 
 
Protokołował : 
 
/ Wł. Cypcar / 
 
 


