
P r o t o k ó ł  Nr XXXVII / 06

         sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu

      30  czerwca  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 9 o5    , a zakończono o godzinie133o .

W sesji uczestniczyło 15  radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Burmistrz Gminy Rymanów  Pan  Rajchel  Jan.

2. Zastępca Burmistrza Gminy  Pan  Farbaniec Wojciech.

3. Radny Rady Powiatu Ziemskiego w Krośnie Pan  Pelczar Jan.

4. Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Pani  Knap 
Maria.

5. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

6. Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.

Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia 
XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z wnioskami o zmianę porządku obrad wystąpili :

1/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
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,,  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  oddanie  nieodpłatne  w  użytkowanie  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej '' ,

2/ Radny Pan Biel Andrzej – w imieniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia wniósł o zdjęcie z 
porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie :

,,  przystąpienia  Gminy  Rymanów  do  Podkarpackiej  Agencji  Energetycznej  Spółka  z  
ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzeszowie'' ,

Uzasadnienie :  Przewodniczący komisji radny Pan Tomków Mieczysław jako powód podał 
informację, że rzekomo powstaje druga konkurencyjna spółka w Krakowie. Przesuńmy ją trochę w 
czasie.

Zdaniem  Pana  Burmistrza  projekt  tej  uchwały  winien  być  rozpatrzony  już  teraz  ,  nie 
przesuwajmy w czasie bo może nam zabraknąć miejsca w spółce jako udziałowca.

3/  Przewodniczący Rady zgłosił  wniosek porządkujący,  a  mianowicie  aby  podpunkty 15 i  16 
otrzymanego porządku obrad zastąpić jako jeden podpunkt  15 – uchwalenie statutów jednostek 
pomocniczych Gminy Rymanów.

Zgłoszone wnioski prowadzący obrady sesji poddał pod głosowanie.

1/ Wniosek Pana Burmistrza Gminy w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 
głosie wstrzymującym.

2. Wniosek  radnego  Pana  Biel  Andrzeja –  został  przyjęty  przy  7  głosach  za,  4  głosach 
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących.

3. Wniosek Przewodniczącego Rady -  przyjęty przy 15 głosach za.

Prowadzący obrady sesji – przedstawił porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie.

3. Przyjęcie protokołu XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

4. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 
międzysesyjnym.

5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Gminy  w  okresie  od  ostatniej  sesji,  a  zwłaszcza  z 
wykonania uchwał podjętych na XXXIII, XXXIV, XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej.

6. I n t e r p e l a c j e    radnych.
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7. Sprawozdanie z realizacji uchwalonego Programu Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i 
Młodzieży w Gminie Rymanów na lata 2005 – 2007.

8. Informacja na temat organizacji  wypoczynku dzieci i  młodzieży w okresie wakacyjnym oraz 
organizacji Dni Rymanowa i Rymanowa zdroju w 2006 roku.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizacje  
zadania publicznego,

2/ udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa,

3/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok,

4/  zakresu i  formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu gminy za I  półrocze oraz  
przebiegu  wykonania  planów  finansowych  za  I  półrocze  samodzielnych  publicznych  zakładów 
opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury,

5/ trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów  
publicznych  i  niedziałającym  w  celu  osiągnięcia  zysku  na  realizację  zadań  Gminy,  sposobu 
rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań zleconych,

6/  szczegółowych zasad i  trybu umarzania,  odraczania i  rozkładania na raty  należności 
pieniężnych  Gminy  Rymanów  oraz  jej  jednostek  organizacyjnych,  do  których  nie  stosuje  się  
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

7/ upoważnienia Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań wekslowych,

8/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  
Społecznej,

9/zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego  
Szkół,

10/ zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej,

11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości  
gruntowej, położonej w Sieniawie,

12/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Rymanów 
nieruchomości gruntowej , położonej w Głębokiem,

13/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze  
ze  specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Rymanów,

14/ uchwalenia Statutu sołectwa Bałucianka ,
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15/ uchwalenia Statutu sołectwa Bzianka,

16/ uchwalenia Statutu sołectwa Deszno,

17/ uchwalenia Statutu sołectwa Głębokie,

18/ uchwalenia Statutu sołectwa Klimkówka,

19/ uchwalenia Statutu sołectwa Królik Polski,

20/ uchwalenia Statutu sołectwa  Ladzin,

21/ uchwalenia Statutu sołectwa Łazy,

22/ uchwalenia Statutu sołectwa Milcza,

23/ uchwalenia Statutu sołectwa Posada Górna,

24/ uchwalenia Statutu sołectwa Puławy,

25/ uchwalenia Statutu sołectwa Sieniawa,

26/ uchwalenia Statutu sołectwa Wisłoczek,

27/ uchwalenia Statutu sołectwa Wróblik Królewski ,

28/ uchwalenia Statutu sołectwa Wróblik Szlachecki,

29/ uchwalenia Statutu sołectwa Zmysłówka,

30/ uchwalenia Statutu Osiedle  Rymanów nr 1,

31/ uchwalenia Statutu Osiedle Rymanów  nr 2,

32/ uchwalenia Statutu Osiedle Rymanów Zdrój,

33/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  oddanie  nieodpłatne  w  użytkowanie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Klimkówce z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej.

10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11.Wolne wnioski  i informacje.

12.Zamknięcie sesji.

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

-  5  -



ad. 3 porządku obrad
--------------------------

Prowadzący obrady sesji Pan Niemczyk Marian wobec nie wniesienia uwag do protokołu 
XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, które były udostępnione do 
wglądu  w  Biurze  Rady  Miejskiej  jak  i  przed  rozpoczęciem  obrad  dzisiejszej  sesji  wniósł  do 
Wysokiej Rady o ich przyjęcie.

Przedstawiony  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  wniosek  o  przyjęcie 
protokołu XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji zyskał akceptacje Rady , co jest dowodem na to, 
że protokoły zostały przyjęte przez Wysoka Radę.

ad. 4 porządku obrad
---------------------------

Przewodniczący  Rady   Pan  Niemczyk  Marian –  przedstawił  informację  ze  swej 
działalności w okresie od 27 kwietnia .

/ Informacja - załącznik /

ad. 5 porządku obrad
--------------------------

Pan Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację ze swej działalności w okresie od 
28 kwietnia oraz informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV, XXXV i 
XXXVI sesji .

/ Informacje  -  załącznik  /

ad. 6 porządku obrad - I n t e r p e l a c j e   radnych
--------------------------

1. Radny Pan Chodyniecki Tadeusz  - zam. Wróblik Szlachecki ul. Słoneczna 31

– zgłosił interpelację w sprawie załatania dziury o średnicy ok. 30 cm jaka wypadła 
na  chodniku  przy  moście  we  Wróbliku  Szlacheckim.  Stwarza  ona  poważne 
zagrożenie dla pieszych korzystających z tego chodnika.

2. Radny Pan Tomków Mieczysław – zam. Sieniawa ul. Słoneczna 39

– zgłosił interpelację w sprawie :

– rozwiązania problemu gromadzenia się wody podczas opadu deszczu przy skrzyżowaniu drogi 
ul. Słonecznej do szkoły w Sieniawie. Powstaje wówczas tam ,, jeziorko '' i nie ma jak przejść 
tego odcinka,
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– poprawienia odpływu wody z rowów w Sieniawie przy ul. Zielonej. Z tego powodu sukcesywnie 
jest zalewana posesja p. Gładysiewicza Andrzeja,



– z powodu wysokich poboczy przy drodze powiatowej Rymanów – Sieniawa – Głębokie przez 
Bartoszów woda zamiast spływać do rowów płynie sobie cała drogą. Podczas silnych opadów 
deszczu  tworzy  się  na  tej  drodze  jedno  wielkie  jezioro  wody.  Jest  to  zagrożenie  dla 
użytkowników tej drogi, które winno jak najszybciej zostać zlikwidowane,

3. Radny Pan Pelczarski Wacław - zam. Ladzin ul. Rzeszowska 43
--------------------------------------------------------------------------------------

– zgłosił interpelację w sprawie uporządkowania terenów wokół przepompowni ścieków 
na tzw. Młynku w Ladzinie oraz o rozgarnięcie nasypanych kupek żwiru na drodze za 
Morwawą.

4. Radny Pan Pitrus Andrzej – zam. Królik Polski ul. Bieszczadzka 82
---------------------------------------------------------------------------------------

– zgłosił  interpelację  w sprawie naprawy nawierzchni  na 2 mostach w Bałuciance.  Na 
jednym wychodzą gwożdzie z desek  , a na drugim deski nie trzymają się podłoża.
Zwrócił  też  uwagę  na  powstałe  pęknięcia  w  dywaniku  asfaltowym  na  drodze  do 
Bałucianki.

– ponadto wskazał na potrzebę uzupełnienia żwirem drogi do sołtysa wsi Bałucianka, która 
w niektórych miejscach zapadła się częściowo.

5.Radny Pan Adam Stanisław – zam. Milcza ul. Ogrodowa 20      

– zgłosił interpelacje w sprawie udrożnienia przepustów drogowych w kierunku posesji p. 
Penara  Józefa i  p.  Rajchla /  ul.  Leśna /.  Jest  to zjazd z  drogi powiatowej  na drogę 
gminną,

– zgłosił interpelację w sprawie odprowadzenia wody z rowu na ul. Słonecznej w Milczy. 
Poprzez  upartość właściciela posesji przez wylewającą wodę z rowu zalewanych jest 6 
domostw. Postuluje o podjęcie działań w celu rozwiązania tego problemu.

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

-zwróciła  się  z  prośba  do  radnych  o  zapoznanie  z  treścią  otrzymanych  materiałów  od 
Prezesa  Kółka  Rolniczego  w  Klimkówce  i  o  ujęcie  w  porządku  obrad  najbliższej  sesji  Rady 
Miejskiej tematu przekazania na potrzeby Kółka Rolniczego działki wraz z wybudowanymi na niej 
obiektami.

7. Radny Pan Biel Andrzej – zam. Rymanów ul. Wola 1/14

– znak drogowy – ograniczenie szybkości na ul. Szkolnej w Rymanowie został przygięty 
do ziemi – wnioskuje o wykonanie jego naprawy,
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– po raz kolejny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy zatok przystankowych na 
ul. Bieleckiego w Rymanowie, które miały być  wykonane do końca miesiąca czerwca 
bieżącego roku, a tam nawet nie rozpoczęto żadnych prac.



8. Radny Pan Zywar Jan – zam. Wróblik Królewski 71

– interpeluje o rozwiązanie problemu odprowadzenia wody z rowów od strony p. Podpory 
do p. Czernickiego. Gromadzona w mich woda stanowi ogromne niebezpieczeństwo w 
szczególności dla dzieci tam przechodzących.

ad. 7 porządku  obrad
---------------------------

Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił informacje z realizacji 
uchwalonego  Programu  Rozwoju  Sportu  i  Turystyki  Aktywnej  Dzieci  i  Młodzieży  w  Gminie 
Rymanów na lata 2005 – 2007.

Zapytań nad przedstawioną  informacją nie było

Stwierdzeniem  ,  że   Rada  przyjęła  do  wiadomości  przedłożone  przez  Burmistrza  Gminy 
sprawozdanie z wykonania uchwalonego Programu Rozwoju Sportu i Turystyki Aktywnej Dzieci i 
Młodzieży w Gminie Rymanów na lata 2005 – 2007 prowadzący obrady sesji zakończył omawianie 
tego tematu.

ad. 8 porządku obrad
--------------------------

Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił informację na temat 
organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz organizacji Dni Rymanowa 
i Rymanowa Zdroju w 2006 roku.

W zapytaniu dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci radny Pan Tomków Mieczysław 
pytał  ile  dzieci  skorzysta  z  wypoczynku  organizowanego  przez  Gminę  i  jakie  obowiązywały 
kryteria w doborze dzieci, a także o harmonogram organizacji świetlic dla dzieci na terenie gminy.

Odpowiadając  Pan  zastępca  Burmistrza  poinformował,  że  30  dzieci  z  gminy  Rymanów 
skorzysta z wypoczynku na organizowanych koloniach . Są to dzieci które zostały zgłoszone  przez 
Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Rymanowie  .  Dla  pozostałych  będą  organizowane 
wakacyjne świetlice przez gminę , a harmonogram organizacji świetlic jest opracowywany i będzie 
udostępniony do wglądu.

Stwierdzeniem  ,  że  Rada  przyjęła  do  wiadomości  przedstawiona  przez  Burmistrza  Gminy 
informację  na  temat  organizacji  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  okresie  wakacyjnym  oraz 
organizacji  Dni  Rymanowa  i  Rymanowa  w  2006  roku  prowadzący  obrady  sesji  zakończył 
omawianie tego tematu.
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ad. 9 porządku obrad   -  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
--------------------------

1/  Pan  Rajchel  Jan –  Burmistrz  Gminy  Rymanów  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /348  /  06 w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Samorządowi  Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,  który w głosowaniu jawnym został przyjęty 



przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

2/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa.

Uzasadnienie : dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie zwrócił się z 
prośbą o dofinansowanie  w kwocie 20.000 zł do zakupu ambulansu typu reanimacyjnego wraz z 
wyposażeniem przeznaczonego dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego.

W dyskusji głos zabrali :

1. Radny Pan Tomków Mieczysław –  przewodniczący  komisji  Budżetu  ,  Gospodarki  i  Mienia 
poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  był  omawiany  na  posiedzeniu  Komisji.  Komisja 
zdecydowała aby o tym zdecydowała cała Rada nie zajmując stanowiska w tej sprawie.
Sygnalizacyjnie poinformował, że w niedługim okresie czasu zajdzie potrzeba wymiany karetki 
w naszej Przychodni rejonowej w Rymanowie.

2. Radny powiatu Pan Pelczar Jan -  jest zdania, żeby nie wspomagać finansowo Szpitala, lepiej 
zainwestować środki w naszą gminna służbę zdrowia. Krośnieński Szpital jest żle zarządzany i 
jego zadłużenie wzrasta.

Po tych wypowiedziach prowadzący obrady Pan Niemczyk Marian przedstawiony projekt 
Uchwały poddał pod głosowanie . W wyniku głosowania  przy 13 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących  uchwała została odrzucona.

3. Pani  Łożańska  Bernarda  -   skarbnik Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały  Nr XXXVII / 349 / 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 /
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4/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił  projekt   Uchwały Nr 
XXXVII /  350 /  06  Rady Miejskiej  w Rymanowie w sprawie zakresu i  formy informacji  o 
przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  za  I  półrocze  oraz  przebiegu  wykonania  planów 
finansowych  za  I  półrocze  samodzielnych  publicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej  oraz 
samorządowych instytucji kultury , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach 
za.



Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

5/  Pan  Farbaniec  Wojciech -   zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 351 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia  zysku  na  realizację  zadań  gminy,  sposobu  rozliczania  dotacji  oraz  kontroli 
wykonywania zleconych zadań, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

6/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 352 / 06  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rymanów oraz 
jej  jednostek  organizacyjnych,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  Ordynacja 
podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych, który w głosowaniu jawnym został 
przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

7/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXVII / 353 / 06 Rady 
Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  upoważnienia  Burmistrza  Gminy  do  zaciągania 
zobowiązań wekslowych, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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8/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 354 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie,  który w głosowaniu jawnym 
został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.



/ Uchwała - załącznik do protokołu /

9/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 355 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie  zmian w uchwale w sprawie 
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Rymanowie, który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/  Uchwała - załącznik do protokołu /

10/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 356 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, który w głosowaniu jawnym został 
przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

11/ Pan Rajchel Jan -   Burmistrz Gminy przedstawił projekt  Uchwały Nr XXXVII / 357 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie 
przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej , położonej w Sieniawie, który w głosowaniu 
jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

12/ Pan Rajchel Jan  – Burmistrz Gminy przedstawił projekt  Uchwały Nr XXXVII / 358 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie 
przez  Gminę  Rymanów  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Głębokiem ,  który  w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za..

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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13/   Pan Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  359  /  06  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  ustalenia  regulaminu 
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rymanów, który 
w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /



14/  Pan  Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  360  /  06 Rady  Miejskiej  w Rymanowie w  sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Bałucianka,który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

15/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  361  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Bzianka, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /.

16/  Pan  Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  362  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Deszno , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

17/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  363  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Głębokie,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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18  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  364  /  06 Rady  Miejskiej  w Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Klimkówka ,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /



19  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII / 365 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Królik 
Polski, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

20/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  366  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie w  sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Ladzin , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie przeciwnym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

21 /  Pan  Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił  projekt  Uchwały Nr 
XXXVII / 367 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Łazy, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

22  /  Pan Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  368  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Milcza , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym .

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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23  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  369  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie w  sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Posada  Górna  ,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

24/  Pan  Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  370  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 



Puławy, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

25  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII /  371 /  06  Rady Miejskiej  w Rymanowie  w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa 
Sieniawa  ,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

26/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  372  /  06 Rady  Miejskiej  w Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Wisłoczek ,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym .

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

27/  Pan  Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  373  /  06 Rady  Miejskiej  w Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Wróblik Królewski , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za . 

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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28  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  374  /  06  Rady Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Wróblik Szlachecki, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

29  /  Pan Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  375  /  06 Rady  Miejskiej  w Rymanowie w  sprawie  uchwalenia  Statutu  sołectwa 
Zmysłówka, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.



/ Uchwała - załącznik do protokołu /

30  /  Pan Farbaniec  Wojciech  –  zastępca  Burmistrza  Gminy przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  376  /  06  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Osiedle 
Rymanów  nr  1,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

31  /  Pan Farbaniec  Wojciech –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  Nr 
XXXVII  /  377  /  06 Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Osiedle 
Rymanów nr 2,  który  w  głosowaniu  jawnym został  przyjęty  przy  13  głosach  za  i  2  głosach 
przeciwnych.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

32 /  Pan  Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr 
XXXVII  /  378  /  06  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Osiedle 
Rymanów Zdrój  , który  w głosowaniu  jawnym został  przyjęty  przy 14  głosach  za  i  1  głosie 
wstrzymującym.

Dyskusji i zapytań nie było.

/  Uchwała - załącznik do protokołu  /.

– 15  -

33/ Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały Nr 
XXXVII / 379 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi gminy 
zgody na oddanie nieodpłatnie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Rymanów,  położonej  w  Klimkówce  z  przeznaczeniem  na  prowadzenie  działalności 
charytatywnej i opiekuńczej, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Uzasadnienie :  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Rymanowie zwróciło się  z prośbą  na oddanie nieodpłatnie w użytkowanie na czas nieoznaczony 
nieruchomości położonej w Klimkówce, która zabudowana jest trzema budynkami , w tym dwa 
budynki od kilkunastu lat są nieużytkowane, ulegają systematycznemu niszczeniu.
Stowarzyszenie  w  przedmiotowych  budynkach  po  remoncie  i  dostosowaniu  do  potrzeb  osób 
niepełnosprawnych będzie prowadzić rehabilitację zawodową, która dotyczyć będzie demontażu i 
segregacji sprzętu RTV, AGD, niszczenie akt.

W dyskusji radni wskazali , że jest to dobry pomysł zasługujący na poparcie i uznanie . Jest 



to inicjatywa godna uwagi.

/  Uchwała - załącznik do protokołu /

ad. 10 porządku obrad
----------------------------

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielił Pan Burmistrz Gminy Rymanów. Zapewnił, 
że  wszystkie  problemy  zgłoszone  w  interpelacjach  ,  a  dotyczące  stanu  dróg  powiatowych, 
wojewódzkich zostaną przesłane do Zarządców tych dróg. 
Odpowiadając radnemu Pelczarskiemu na interpelację w sprawie uporządkowania terenów wokół 
przepompowni ścieków na tzw Młynku miałem informację od wykonawcy kanalizacji, że został on 
poprawiony , melioracja wskazanego odcinka została wykonana. Z uwagi na rozbieżne informacje 
dokonamy wizji w terenie wskazanego miejsca i wówczas podejmę stosowne decyzje. Jeżeli będzie 
zgoda właściciela posesji to wykonamy rów odprowadzający wodę w Milczy.
Odpowiadając  na  interpelację  radnej  z  Klimkówki  dotyczącą  Kółka  Rolniczego  informuję,  że 
Kółko Rolnicze nie było nigdy właścicielem działki. Poprawimy znak drogowy , a sprawę budowy 
zatok przystankowych przekażę do Zarządu Dróg Krajowych. Mam pewne obawy po ostatnich 
ulewnych opadach deszczu gdzie nagromadzona woda w rowach wylewała na ościenne posesje, czy 
jak zostaną położone kręgi w rowach nie spowodują ograniczenia spływu wody, to odpowiedź dla 
radnego Pana Biela.

W skierowanym zapytaniu  do  radnych,  którzy  zgłosili  interpelacje  przez  prowadzącego 
obrady sesji padła odpowiedź, że udzielone odpowiedzi w miarę ich zadowoliły.
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ad. 11 porządku obrad - Wolne wnioski i  informacje
----------------------------

1. Radny Pan Michalak Aleksander – zam. Bzianka 87

– wskazał  na  potrzebę  naprawy  drogi  powiatowej  w  Bziance  –  na  zakręcie  koło  p. 
Urbanika powstaje jezioro wody przez co droga uległa zniszczeniu. Nic nie zrobiono w 
zakresie wykonania odprowadzenia tej wody,

– wskazał na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań w temacie plaga lisów w Bziance, 
które  w  dzień  jak  i  w  nocy  robią  poważne  szkody  zwłaszcza  w  tych  co  prowadzą 
hodowle drobiu.

2. Radny Pan Różowicz Marian – zam. Klimkówka ul. Zdrojowa 78

– wnioskuje  o  ustawienie  nowych  słupków  granicznych  na  działkach  ,  które  zostały 
wykopane w czasie prowadzonych prac przy budowie drogi gminnej w Klimkówce w 



rejonie od Kółka Rolniczego do wjazdu na drogę krajową,

– wnioskuje  również  o  wyegzekwowanie  od  firmy  wycinającej  topole  przy  drodze 
powiatowej w Klimkówce / od strony Ostoi / o uporządkowanie terenu i o oczyszczenie 
rowów przydrożnych z nagromadzonych w nich odpadów zwłaszcza po drugiej stronie 
drogi.

3. Radny Pan Telega Leon – zam. Rymanów Zdrój ul. Kasztanowa 2/4

– wnioskuje o podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia wyrwy w rzece koło kościoła w 
Rymanowie Zdroju. Wpływający do rzeki Tabor ,, czarny potok '' powoduje uszkodzenia 
w uregulowanej kamieniami rzece,

4. Radny Pan Tomków Mieczysław – zam. Sieniawa ul. Słoneczna 39

– zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie następujących spraw :

– nieścisłości informacji w zakresie przyznawania stypendiów uczniowskich – podaje przykład : 
na decyzji o przyznaniu jest kwota 250 zł, a kwota wypłacona to 200 zł – czym spowodowana 
jest ta różnica,

– jakie decyzje będą podjęte po zakończeniu prac kanalizacyjnych w Sieniawie w stosunku do 
tych, co nie dokonali wpłat pieniężnych,

– zwrócił się z prośbą o dostarczenie mu wykazu osób, które zostały podłączone do kanalizacji,

– wskazał  na  potrzebę  dokończenia  ustalonych  wspólnie   -  inwestor  –  wieś  –  napraw  po 
wykonanej kanalizacji,
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– ponowił  prośbę  o  przekazanie  płytek  chodnikowych  do  Sieniawy  na  dokończenie  prac  w 
zakresie wyłożenia nimi rowu,

– wystąpił z wnioskiem o ustawienie znaku ograniczenia szybkości na ulicy Długiej w Sieniawie z 
uwagi na duży ruch na tej drodze.

5. Radny Pan Królicki Dariusz – zam. Rymanów ul. Osiedle 5

– poruszył temat stanu parku podworskiego w Rymanowie w którym organizowana była 
ostatnio impreza masowa. Samą imprezę należy uznać za dobrą i udaną. Natomiast na 
minus należy zaliczyć wygląd estetyczny parku. Koszenie trawy odbywa się tylko przy 
okazji  organizacji  imprez,  usytuowane ławki  w pobliżu sceny jak i  zadaszenie sceny 
znajdują się w stanie opłakanym. Jeśli nic się nie poprawi, to wnioskuję o zaprzestanie 
organizowania imprez w tym miejscu za które musimy się wstydzić,

– zwrócił się z zapytaniem o budowę muszli koncertowej w parku.

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



– zwrócił  się  z  zapytaniem  o  rozpoczęcie  prac  przy  budowie  drogi  Rymanów  ul. 
Mitkowskiego – Ladzin,

– mieszkaniec Rymanowa  p. Szepieniec Stanisław zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc 
w odzyskaniu zabranych mu kręgów betonowych,

– wnioskuje  o  poprawienie  drogi  w  Łazach,  zabezpieczenia  osuwiska,  dowiezienie 
przyczepki żwiru na posypanie drogi ok. 30Mb k. Posesji p. Królickiej,

– wnioskuje  o  wystąpienie  do  starostwa  powiatowego  o  wykonanie  zabezpieczenia 
spękanej nawierzchni drogi powiatowej Ladzin – Wróblik Królewski,

7. Radny  Pan  Biel  Andrzej –  zwrócił  się  z  zapytaniem   o  przewidywany  termin  zwołania 
posiedzenia Rady Miejskiej w okresie wakacyjnym.

8. Pan Pelczar Jan – radny powiatu, sołtys wsi Ladzin – udzielił  radnemu Panu Michalakowi 
wyjaśnień  w  sprawie  zgłoszonego  wniosku  o  wykonanie  odprowadzenia  wody  z  drogi 
powiatowej w Bziance. Obecnie jest tam prowadzone postępowanie administracyjne. Wskazane 
miejsce  było  wizytowane przez  odpowiednie  służby starosty.  Zadanie  to  zostanie  wykonane 
przez powiat.

W dalszej  części  swego  wystąpienia   zwrócił  uwagę  na  nie  otrzymane  odpowiedzi  na 
zgłoszone  wnioski  przez  dyrektora  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w  Rymanowie  i  Pana 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie.
Zwrócił się też z zapytaniem w sprawie dotyczącej budowy zatoki autobusowej w Ladzinie.
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9. Pan Dąbrowski Janusz – sołtys wsi Głębokie

– wskazał  na  potrzebę  naprawy załamanej  przez  samochody wywożące  drewno z  lasu 
drogi gminnej pod lasem k,p. Wałocha,

zasygnalizował  problem  wybudowanych  kolektorów  kanalizacyjnych  w  Głębokiem. 
Podczas  ostatnich  silnych  opadów  deszczu  kolektory  zostały  całkowicie  wypełnione  wodą 
opadową.

10.Pan Cetnarski Kazimierz – przewodniczący Osiedla Rymanów nr 1

– wykonanie naprawy załamanego krawężnika chodnikowego przy drodze krajowej k,p. 
Parysa,

– wykonanie zabezpieczenia odcinka rzeki k,p. Feszczuk w Rymanowie,

– na ul. Sienkiewicza w Rymanowie obsunięta droga , niebezpieczne pobocze – prośba o 
ich zabezpieczenie.

11.Pan Śliwka Ignacy – sołtys wsi Deszno

– na wysokości posesji p. Janiny Ziemby w Desznie przy drodze gminnej oberwało się 



dzisiaj pobocze, prośba o jego zabezpieczenie,

- naprawy wymagają wymyte przez spływającą wodę gminne drogi żwirowe.

12.Radny Pan Niemczyk Marian – zam. Posada Górna

– zasygnalizował  ,  że  dzisiejsze  obfite  opady  deszczu  w  rejonie  Rymanowa  Zdroju  i 
Posady Górnej wyrządziły duże szkody. Potrzebne będzie podjęcie działań i udzielenia 
pomocy w naprawie wyrządzonych szkód.

Na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Pan Rajchel Jan – Burmistrz gminy Rymanów. 
Zaznaczył, że jego odpowiedzi dotyczyć będą wniosków za realizacje których odpowiada Gmina. 
Inne zadania,  które nie  dotyczą bezpośrednio gminy przekażę do realizacji  instytucjom których 
wnioski dotyczyły.

Odpowiadając   na  wniosek  radnego  Pana  Michalaka  w  sprawie  plagi  lisów w Bziance 
zwrócę się do Koła Łowieckiego z prośbą o dokonanie odstrzału lisów. Radnego Pana Różowicza 
proszę o spotkanie w celu omówienia tematu ustawienia nowych graniczników na działce, które 
zostały  wykopane  podczas  prac  przy  budowie  drogi.  Zwrócę  uwagę  na  powstałe  ubytki  w 
regulowanym odcinku rzeki  Tabor wyrządzone  przez wpływający do niej ,,  czarny potok ''  to 
odpowiedź dla radnego Pana Telegi.
Odpowiadając na postawione zapytania radnego Pana Tomków Mieczysława informuję , że : 
– odbyłem spotkanie z Komitetem Budowy Kanalizacji w Sieniawie , który ma opracować wykaz 

osób podłączonych do kanalizacji. Spotkamy się w przyszłym tygodniu w celu dokonania jego 
analizy . Zapraszam Pana radnego na to spotkanie.
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– do końca miesiąca lipca  mają zostać zakończone prace kanalizacyjne w Głębokiem i Sieniawie i 
po tym okresie będą podjęte decyzje w stosunku do tych co zostali podłączeni z powodu nie 
dokonania wpłat.

– proszę o zgłaszanie do Urzędu wszystkich uwag dotyczących napraw wyrządzonych szkód w 
czasie  wykonywania robót kanalizacyjnych . Będziemy egzekwować od wykonawcy naprawę 
wyrządzonych szkód.

– jeśli będziemy dysponować płytkami chodnikowymi uzyskanymi z odzysku podczas prac przy 
układaniu  nowych  chodników  to  przekażemy  je  do  dokończenia  rozpoczętych  prac  przy 
wyłożeniu rowu w Sieniawie.

– wystąpię o  ustawienie znaku ograniczenia szybkości na ul. Długiej w Sieniawie z uwagi na duży 
ruch na tej drodze.

Poprawimy wygląd parku podworskiego w Rymanowie poprzez regularne koszenie trawy, poprawę 
stanu  ławek  oraz  zakupu  nowego  zadaszenia  nad  sceną  –  to  odpowiedź  dla  radnego  Pana 
Królickiego.
Będzie robiona droga żwirowa od ul. Mitkowskiego do Ladzina. Jej budowę zaczniemy od Ladzina.
Sprawę kręgów wyjaśniłem z p. Szepieńcem i uważałem ją za zakończoną . Ma nowe wkopane 
kręgi.Będzie robiona droga w Zmysłówce . W pełni zgadzam się z radnym Panem Pelczarskim i 
jego  wnioskiem  o  polanie  smołą  popękanych  nawierzchni  dróg  bitumicznych  na  drogach 
powiatowych  - dotyczy to Ladzina i Klimkówki.
Trwają końcowe prace nad planem przestrzennego zagospodarowania Rymanowa Zdroju , który ma 
zostać przedłożony do uchwalenia przez Radę Miejską . Jak projektanci zakończą nad nim prace to 
najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej planowane byłoby na pierwsze dni miesiąca sierpnia – to 
odpowiedź na zapytanie radnego Pana Biela Andrzeja.



Postaram się pozyskać dokumentację na budowę drogi koło dworku w Ladzinie w celu wyjaśnienia 
jak  winny  być  ułożone   korytka  odprowadzające  wodę  z  tej  drogi.  Odnośnie  budowy  zatoki 
przystankowej w Ladzinie- problem to dokumentacja i pozwolenie na budowę – to odpowiedź dla 
pana Jana Pelczara.
Dziękuję sołtysowi wsi Głębokie za zasygnalizowanie problemu napływającej wody opadowej do 
kolektora kanalizacyjnego – sprawdzimy to ,  a ze wskazanym odcinkiem  załamanej drogi pod 
lasem coś trzeba będzie zrobić.
Mieszkańcy przy drodze  krajowej  jak  mają jakieś  utrudnienia  niech  zgłaszają  bezpośrednio do 
Zarządu Dróg Krajowych w Krośnie do Pana Pękalskiego . Odnosi to lepszy skutek. Ja wskazany 
problem  przez  Pana  Cetnarskiego  zgłoszę.  Wskazana  wyrwa  w  rzece  została  zgłoszona  do 
Podkarpackiego Zarządu Urządzeń Wodnych i w przyszłym roku ma być wykonana.
Odnośnie zgłoszonych wniosków po ostatnich obfitych opadach deszczu – informuję wszystkich, że 
są rozpoznawane przez  pracowników Urzędu . Dokonamy ich analizy i trzeba będzie poszukać 
środków w budżecie na pomoc w ich naprawie.

Były to odpowiedzi Pana Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.

ad. 12 porządku obrad
------------------------------

Prowadzący obrady XXXVII sesji Rady  Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował, że porządek obrad  XXXVII sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie został 
zrealizowany w całości.
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Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom zamknął obrady XXXVII sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

Na tym  protokół zakończono.

Protokołował :

/ Wł. Cypcar /


