
 

     P r o t o k ó ł  Nr XXXVI / 09 

 

        sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 11 grudnia 2009 roku 

        w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję XXXVI otworzył o godzinie 9 25 i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 

Radni według listy obecności.  

Janusz Konieczny - radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego. 

Wojciech Farbaniec - zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 

Marek Penar - sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska - skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel - Radca Prawny. 

Maria Knap - dyrektor SPG ZOZ . 

Adam Dutka - komendant Komisariatu Policji. 

Jan Kilar - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

Grzegorz Sołtysik -  komendant Straży Miejskiej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem , czy są wnioski w sprawie  

otrzymanego porządku obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Zastępca Burmistrza Gminy, który 

wniósł o rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie i 

zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, in blanco ''.. 

 

 Innych wniosków nie było.  

 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania : 

głosujących  15, za – 15. 

 

 Przyjęty wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 6 jako podpunkt 7 otrzymanego porządku 

obrad. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i uzupełniony   o 

przyjęty wniosek  porządek obrad  XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad. 
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 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

4. Interpelacje radnych. 

 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2010 

rok. 

 

6. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów  na 2009 rok, 

 2/ udzielenia pomocy finansowej dla gminy Haczów, 

 3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Klimkówce, 

 4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Posadzie Górnej, 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości  gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Łazach Rymanowskich, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rymanowie Zdroju, 

 7/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, in 

blanco”. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

8. Wnioski i zapytania. 

 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

10. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 3 porządku obrad 

 =============== 

 

 Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 24 listopada 2009 

roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 ad. 4 porządku obrad  -       I n t e r p e l a c j e   radnych. 

 =============== 

 

1. Radny Kazimierz Kielar -  interpeluje o podjęcie starań w Gminie Iwonicz Zdrój , która 

rozpoczęła budowę kolektora kanalizacyjnego ul. Ogrodowej koło kopalni w Klimkówce o 

rozważenie możliwości podłączenia do niego 4 budynków mieszkańców Klimkówki  
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 usytuowanych w tamtym rejonie. Są to budynki przy ul. Zdrojowej o numerach : 430, 279, 

 281, 283. 

 

2. Radny  Stanisław Stapiński  - zgłosił interpelację o poprawę stanu przejezdności ulicy 

Słonecznej w Milczy. Stwarza to duże utrudnienie dla dzieci dochodzących do szkoły i 

mieszkańców wsi. Moja prośba o podjęcie szybkiej interwencji  i o bardziej poważne 

potraktowanie tego problemu. 

 

 

 ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów 

na 2010 rok. 

 

 Pan Wojciech Farbaniec – Zastępca Burmistrza Gminy poinformował, że do opracowania  

projektu budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok wykorzystano uchwałę Rady Miejskiej w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych oraz 

ustaw o samorządzie gminnym i o finansach publicznych. 

Opierając się na w/w zasadzie obliczania planowane dochody budżetu gminy Rymanów określono 

w wysokości  37.594.917 złotych według żródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody 

bieżące i dochody majątkowe. 

Zaplanowane w 2010 roku wydatki budżetowe wynosić będą  48.075.392 złotych i w projekcie 

budżetu wykazano je w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji. 

Konsultacji projektu budżetu gminy dokonano na zebraniu z sołtysami wsi i przewodniczącymi 

zarządów osiedli. Podczas jego prezentacji nie zgłaszano zasadniczych uwag. 

Również Komisje Rady Miejskiej na odbytych posiedzeniach pozytywnie oceniły projekt budżetu 

Gminy  Rymanów na 2010 rok. 

 Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu wnoszę o jego uchwalenie. 

 

 Również Zastępca Burmistrza Gminy poinformował , że skład orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w dniu 23 listopada 2009 roku podjął Uchwały  o pozytywnym zaopiniowaniu 

przedłożonego projektu budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok , możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu , przedłożoną do budżetu na 2010 rok prognozowaną kwotę długu Gminy Rymanów. 

 

 / Uchwały – załączniki do protokołu /. 

 

 Pan Zbigniew Sikora – przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Mienia Rady 

Miejskiej w Rymanowie przedstawił pozytywną opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy 

Rymanów na 2010 rok wypracowaną przez wszystkie stałe Komisje Rady Miejskie. 

Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy aby w ramach pozyskanych dodatkowych środków 

wspomóc finansowo Zakład Gospodarki Komunalnej w zakupie koniecznej w ich działalności 

koparki. 

Komisja zwróciła uwagę na kwotę długu, który na dzień 31 grudnia 2010 roku  stanowi 45,57 % 

planowanych dochodów na 2010 rok. 

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdziła, że projekt budżetu na 2010 rok w miarę 

naszych możliwości finansowych zaspokaja najważniejsze potrzeby Gminy Rymanów i wnioskuje  

do Rady Miejskiej w Rymanowie o jego uchwalenie. 

 

 Dyskusji nad projektem budżetu Gminy Rymanów  na 2010 rok nie było. 
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W głosowaniu jawnym przy 13 głosach za , 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym została podjęta 

Uchwała Nr XXXVI / 365 / 09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok. 

 

 / Uchwała - załącznik do protokołu / 

 

Pan Wojciech Farbaniec  w imieniu Burmistrza Gminy Rymanów Jana Rajchla  podziękował za 

przyjęcie przez Radę Miejską budżetu Gminy Rymanów na 2010 rok.  Słowa podziękowania za 

włożony wkład pracy w jego opracowanie skierował do Pani skarbnik Gminy. 

 

Radny Tadeusz Chodyniecki nawiązał do wyników głosowania nad projektem uchwały budżetowej. 

Zwrócił uwagę, że najbardziej aktywni radni podczas zgłaszania interpelacji , wniosków – zapytań 

na obradach Rady  dotyczących ich miejscowości nie poparli uchwały budżetowej na 2010 rok.  

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że każdy radny ma prawo do wyrażenia 

swojego stanowiska podczas głosowania i zarządził 20 minutową przerwę w obradach do godziny 

10 45. 

 

 

 ad. 6. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała  skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 1 wstrzymał się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVI / 366 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

2/ uchwalenia pomocy finansowej dla gminy Haczów. 

 

 Z treścią projektu  uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : do Przedszkola Samorządowego w Trześniowie uczęszcza obecnie pięcioro dzieci z 

terenu Gminy Rymanów. Rodzice tych dzieci uiszczają co miesiąc dodatkowo opłatę stałą 

przewidzianą w uchwale Rady Gminy w Haczowie dla dzieci uczęszczających do przedszkola 

spoza Gminy Haczów. Rada Miejska w Rymanowie wyraziła zgodę na sfinansowanie w/w opłaty 

zabezpieczając w budżecie gminy na 2009 rok określoną kwotę na ten cel. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVI / 367 / 09 jak załącznik do protokołu. 
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3/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Klimkówce. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 779 o 

pow. 0,43 ha położonej w Klimkówce zwrócił się z prośbą  o przedłużenie umowy dzierżawnej. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat z 

przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVI / 368 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Posadzie Górnej. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 2817 

cz. o pow. 0.20 ha położonej w Posadzie Górnej zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy 

dzierżawnej. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat  

z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało  15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVI / 369 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Łazach Rymanowskich. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1996 o 

pow. 0,48 ha położonej w Łazach Rymanowskich zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy 

dzierżawnej . Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 

lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 
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 udział 15 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVI / 370 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowi dwaj dzierżawcy  nieruchomości gruntowej obejmującej cz. działki 

nr 70/1 położonej w Rymanowie Zdroju zwrócili się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat z 

przeznaczeniem pod lokalizację tymczasowych garaży. 

 

 Dyskusji i zapytań   nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych , 1 wstrzymał się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVI /  371 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

7/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego ,, in blanco''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 2009 roku przez Gminę 

Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy w ramach działania objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację inwestycji pn. ,, Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Bzianka''. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 15 radnych , za  przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVI / 372 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 7.  Odpowiedzi  na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy . 

 

 > zasięgnę informacji u Burmistrza Gminy Iwonicz Zdrój w temacie możliwości 

podłączenia do budowanego przez nich kolektora kanalizacyjnego w rejonie kopalni Klimkówka w 

przyszłości czterech budynków usytuowanych w tamtym rejonie . Radnemu Kazimierzowi 

Kielarowi udzielę pisemnej odpowiedzi na zgłoszona interpelację, 
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 > zostanie przeprowadzony przez pracownika zajmującego się sprawami drogownictwa stan 

ulicy Słonecznej w Milczy. Jeżeli pozwolą tylko warunki pogodowe to zostaną podjęte dorażne 

działania o poprawę  stanu jej przejezdności. 

W przyszłym roku w możliwie jak najkrótszym czasie zostaną zlecone roboty na ulicy Słonecznej 

zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

 

 

 ad. 8. Wnioski i zapytania. 

 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik skierował na ręce obecnego na sesji 

radnego Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Pana Janusza 

Koniecznego podziękowania za wykonane inwestycje drogowe na drodze wojewódzkiej na 

odcinku Rymanów – Rymanów Zdrój w zakresie ułożenia nowej nawierzchni i wykonania 

nowych odcinków chodnika , a także za wykonane i kontynuowane prace regulacyjne koryta 

rzeki Tabor . 

 

2. Radny Stapiński Stanisław zwrócił się do radnego Sejmiku o pomoc w rozwiązaniu 

problemu jakim jest prawie nieprzejezdny  3 km odcinek drogi powiatowej Milcza – Besko , 

który należy do powiatu sanockiego. Jest niemoc powiatu sanockiego w rozwiązanie tego 

uciążliwego problemu od kilku lat. 

 

 wnioskuje aby Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym złożył Radzie sprawozdanie czy 

wydzierżawione  działki zostały zagospodarowane przez dzierżawców w sposób jaki 

wskazywali przy składaniu wniosków o ich wydzierżawienie. Pytał , czy wszyscy dzierżawcy 

płacą do gminy należności z tytułu dzierżawy gruntów. 

 

3. Radny Andrzej Wiernusz – zwrócił się z prośbą  o utwardzenie odcinka drogi gminnej od 

kończącego się dywanika asfaltowego do posesji Pana Antoniego Bolanowskiego , a także o 

uzupełnienie powstałej dziury w asfalcie przy brodzie na rzece w Posadzie Dolnej, 

 

4. Radny Kazimierz Kielar -wnioskuje o wykonanie zabezpieczenia poprzez ustawienie barier 

energochłonnych na drodze gminnej w Klimkówce przy wyjeżdzie z lasu w rejonie 

przepustu drogowego . W tym miejscu droga jest obniżona i zwłaszcza w tym miejscu 

dochodzi do kolizji i wypadków drogowych. 

 

5. Sołtys wsi Bzianka Krystyna Przybyła – wnioskuje o rozwiązanie problemu jednej bardzo 

często nie świecącej  lampy oświetlenia ulicznego koło Pana Rymara w Bziance. 

 

6. Radny Henryk Smolik – wnioskuje o ustawienie znaków ostrzegawczych ,, strzałek '' przy 

drodze koło baru ,, Nad Bistrem '' w Rymanowie Zdroju . W taki sposób oznakowany jest 

niebezpieczny zakręt na drodze krajowej w Klimkówce. 

 ponawia wniosek  o wyznaczenie nowych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej  na ul. 

Zdrojowej w Rymanowie Zdroju przy wyjściu z Parku w kierunku sanatorium TERESA i 

osiedla na Słoneczny Stok oraz w rejonie kościoła aby umożliwić dojście do wybudowanego 

chodnika w kierunku Deszna  i  umożliwić bezpieczne dojście do Sanatorium STOMIL. 

Podobne wnioski zgłaszali radni w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na bardzo 

niebezpiecznym odcinku drogi wojewódzkiej przy ul. Grunwaldzkiej w Rymanowie od 

Przychodni Zdrowia w kierunku Kościoła oraz w Posadzie Górnej na granicy miejscowości 

Posada Górna - Rymanów Zdrój oraz w rejonie Domu Ludowego. 
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7. Radny Tomasz Rajnik  - wnioskuje o podjęcie bardziej zdecydowanych działań , które 

uchronią płytę stadionu w Posadzie Górnej przed dalszą  dewastacją. Mam na uwadze 

wykonanie zabezpieczenia , które  uniemożliwi wjazd samochodów ciężarowych na płytę 

boiska. 

 

8. Sołtys wsi Bałucianka Jan Dudzik -  zwraca się z prośbą o dokonanie poprawy stanu 

odcinka drogi powiatowej od kościoła do przystanku PKS w Bałuciance. 

 

 ad. 9 . Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 > słowa podziękowania skierował do radnego Sejmiku za zaangażowanie i pomoc w 

realizacji zadań ze strony Zarządu Województwa Podkarpackiego w Gminie Rymanów. 

 > wniosek o naprawę odcinka drogi powiatowej Milcza – Besko po raz już kolejny nie wiem 

który zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego w Sanoku.   

 > gmina nie tak dawno przyjęła ten odcinek drogi gminnej ponosząc wszystkie koszty 

związane z jej przyjęciem, a już są wnioski o jej utwardzenie . Nie jesteśmy w stanie tego wykonać 

w tym roku . Zakład Gospodarki Komunalnej wykona naprawę wskazanej przez radnego Wiernusza 

Andrzeja dziury koło mostu w Posadzie Dolnej. 

 > dokonamy wizji wskazanego odcinka drogi o którym mówił radny Kazimierz Kielar i 

wówczas zostaną podjęte ustalenia , co tam winno być zrobione aby poprawić na niej 

bezpieczeństwo. 

 > wystąpimy do Zakładu Energetycznego o dokonanie wymiany wskazanej lampy 

oświetlenia ulicznego w Bziance. 

 > wnioski radnego Henryka Smolika zostaną przekazane do Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie z prośba o ich realizację. 

 > o zabezpieczenie przed dewastacja płyty boiska w Posadzie Górnej wystąpimy do 

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej , który nim zarządza. 

 > wniosek sołtysa Bałucianki o naprawę wskazanego odcinka drogi powiatowej przekażemy 

do Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

 

 Były to odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

O zabranie głosu poprosił radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego Pan 

Janusz Konieczny. 

W swym wystąpieniu  nawiązał  do trwających prac nad projektem budżetu Województwa 

Podkarpackiego. Budżet 2010 roku będzie budżetem trudnym zwłaszcza w kulturze i oświacie.  W 

2009 roku ze środków budżetu województwa wspierano prowadzone prace konserwatorskie 

obiektów zabytkowych w gminie Rymanów . Wnoszę  o kontynuowanie prac w tym zakresie 

ratując cenne obiekty zabytkowe . Zachęcam Zarząd Uzdrowiska i Nadleśnictwo Rymanów , które 

mają cenne obiekty zabytkowe do podjęcia prac konserwatorskich i składania wniosków o ich 

dofinansowanie. W 2010 roku chcemy wspólnie z Burmistrzem Gminy przebudować ulicę 

Kolejową w Rymanowie , a w latach następnych drogę wojewódzką w kierunku Królika Polskiego i 

we Wróbliku Szlacheckim. Władze Gminy zachęcam do podjęcia w przyszłym roku tematu budowy 

boisk ORLIKA . Ze swej strony zapewniam , że zawsze będę służył pomocą  i wspierał wszystkie 

inicjatywy mieszkańców Gminy Rymanów. 

 

  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2010 złożył 
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 uczestnikom sesji i ich rodzinom  życzenia Zdrowych , Radosnych Świąt i Szczęśliwego Nowego 

Roku. 

 

Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie w swym wystąpieniu zwrócił się z apelem o 

współpracę mieszkańców gminy z funkcjonariuszami Policji zwłaszcza w sprawie dokonanych w 

ostatnim okresie czasu włamań do domów prywatnych i hurtowni. 

 

 

 ad. 10 . Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady XXXVI sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej  

poinformował, że porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany 

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 12 10 zamknął 

obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

 Z okazji zbliżających się Świąt złożył państwu radnym, sołtysom, przewodniczącym 

zarządów osiedli i zaproszonym gościom , a za ich pośrednictwem wszystkim mieszkańcom naszej 

Gminy życzenia Zdrowych, Radosnych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej 

atmosferze rodzinnej i osób nam bliskich. 

 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar / 

                  Henryk  Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


