
P r o t o k ó ł  Nr  II / 06

      sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

      w  dniu  30  listopada  2006  roku w sali Gminnego
      Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.

Obecni wg.  załączonych list obecności /  załączniki /

Posiedzeniu  przewodniczył  Pan   Henryk   Smolik  -   przewodniczący  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9 05 , a zakończono o godzinie 12 05 .

W sesji uczestniczyło 15  radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1/ Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.

2/ Nowo wybrany Burmistrz Gminy Pan  Rajchel  Jan .

3/ Zastępca Burmistrza Gminy Pan  Farbaniec Wojciech.

4/ Sekretarz Gminy Pan  Penar  Marek .

5/ Skarbnik Gminy Pani  Łożańska  Bernarda.

6/ Radca Prawny Pani  Zajdel  Bożena.

7/ Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz Jaworski Zbigniew.

8/ Prezes Zarządu Gminnego O S P  Pan  Kilar  Jan.

9/ Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

Pan  Henryk  Smolik – Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia
II  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  II  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wniosków nie było.
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Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

3. Przyjęcie porządku  obrad.

4. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji wyborczej w Rymanowie  zaświadczenia 
o wyborze na Burmistrza Gminy Rymanów.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Gminy Rymanów.

6. Wystąpienie Burmistrza Gminy Rymanów.

7. I n t e r p e l a c j e   radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,

2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

3/ określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze  
inkasa  i  wyznaczenia  dla  inkasentów terminów płatności  podatku  od  posiadania  psów i  opłat 
lokalnych,

4/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok,

5/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie sesji.

ad. 3 porządku obrad 
================

W głosowaniu jawnym przedstawiony przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej porządek 
obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 15 głosach za.
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ad. 4 porządku obrad
===============

Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  w  Rymanowie Pan   Wójcik  Zygmunt 
wręczył  nowo wybranemu  Burmistrzowi  Gminy   Panu Janowi  Rajchlowi  zaświadczenie  o 
wyborze na Burmistrza Gminy Rymanów . 

Gratulując wyboru na kolejną V kadencję  życzył Burmistrzowi Gminy samych sukcesów w 
pracy zawodowej i życiu osobistym. 

ad. 5 porządku obrad
===============

Nowo wybrany Burmistrz Gminy Rymanów złożył ślubowanie .

Po odczytaniu przez nowo wybranego Burmistrza Gminy roty ślubowania :

,,   Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd  sprawować  będą  tylko  dla  dobra 
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy ''.

Wypowiedział słowa :  ,,  Ślubuję  -  Tak mi dopomóż Bóg ''.

ad. 6 porządku obrad
===============

Nowo wybrany Pan Burmistrz  Gminy przedstawił  Wysokiej  Radzie  informację  o  stanie 
Gminy Rymanów na rozpoczęcie V kadencji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją o 
stanie zadłużenia Gminy na dzień 16 listopada 2006 roku.

ad. 7 porządku obrad - I n t e r p e l a c j e    radnych
================

1. Radny Pan  Stapiński  Stanisław  - zam. Milcza ul. Szkolna 106

- zgłosił interpelację w sprawie  pilnej naprawy nawierzchni drogi powiatowej Milcza –Besko
  Stan nawierzchni stwarza  poważne zagrożenie dla użytkowników drogi, w tym również
  autobusów PKS, które wkrótce nie przejadą tą drogą. 
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ad. 8 porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
===============

1/  określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Pan  Farbaniec Wojciech   -  zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt uchwały w 
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przed poddaniem go pod dyskusję poinformował, że
zaproponowane  stawki  to  stawki  jakie  zostały  wypracowane  przez  radnych  na  posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej. 

Po tym wprowadzeniu zaprosił radnych o zabieranie głosu w dyskusji nad przedstawionym 
projektem uchwały :

O głos poprosił radny Pan Biel Andrzej , który zgłosił wnioski :

1/   aby  zaproponowaną  stawkę  w  podpunkcie  3  projektu  uchwały  –  od  1  m  2  gruntów 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
do gruntów budowlanych, oznaczonych symbolem ,, B ''   obniżyć z 0,09 zł do 0,07 zł .  Jest to 
znaczny wzrost , bo stanowi  podwyżkę 30 % dla mieszkańca . Zaproponował pod rozwagę również 
wypośrodkowanie stawki do poziomu 0,08 zł.

2/  aby  zaproponowaną  stawkę  w  podpunkcie  7  projektu  uchwały  –  od  1  m  2  powierzchni 
użytkowej   budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  w  przedziale  0,52  –  0,50  zł  przyjąć  w 
wysokości0,50 zł.

Kolejny  wniosek  radnego Pana  Chodynieckiego Tadeusza   dotyczył  utrzymania  stawki  0,09  zł 
zaproponowanej w podpunkcie 3 i wypośrodkowania stawki w podpunkcie 8  -  na  0,51 zł.

O  zabranie  głosu  poprosił  Pan  Burmistrz  Gminy  Jan  Rajchel  ,  który  poinformował,  że 
przyjęte stawki podatkowe były uchwalone w 2004 roku i obowiązywały przez 3 kolejne lata.
Odnośnie stawki 0, 52 zł to ona nie dotyczy wszystkich. Stawkę tą płaci , co 6 obywatel naszej 
Gminy.

Zabierając  głos  radny  Pan  Sikora  Zbigniew  -   wystąpił  z  wnioskiem  o  przyjęcie  stawek 
wypracowanych na komisjach Rady – utrzymać stawkę -  0,09 zł i  0,52  zł.  Jeśli  Gmina  ma  się 
rozwijać  i  żeby  pozyskiwać  środki  Unijne  ,  to  musimy  mieć  własne  środki  .  Jest  to  moje 
uzasadnienie wniosku.

Radny Pan Kielar Kazimierz – zwrócił uwagę , że wprowadzeniu nazewnictwa ulic w Klimkówce 
zostały wydzielone nowe nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę  i ich  będzie dotyczyć
stawka 0,09 zł. Wypowiedział  się również za przyjęciem stawki 0,50 zł.
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Radny Pan Biel Andrzej w swym wystąpieniu nawiązał do wypowiedzi Pana Burmistrza, że stawki 
podatkowe obowiązywały przez 3 lata .  Z tym się zgadzam , ale inflacja w tym okresie nie była na 
poziomie 30 %.

Pan  Burmistrz  Gminy  udzielił  wyjaśnienia  dla  radnego  Pana  Kielar  Kazimierza  ,  a 
dotyczącego wydzielenia  nowych działek  z  przeznaczeniem pod zabudowę przy  wprowadzeniu 
nazewnictwa ulic w Klimkówce, które  będą obciążone stawką 0,09 zł. Tych działek  to nie dotyczy 
– to odpowiedź Burmistrza Gminy. Jeszcze raz proszę nie dzielmy się . Dbajmy wspólnie o rozwój 
naszej Gminy. Sprawujmy służebną rolę wobec wszystkich naszych mieszkańców. Jeśli w ciągu 
okresu obowiązywania stawek podatkowych wynikną niespodziewane zdarzenia , każdy ma prawo 
wystąpić o umorzenie naliczonego podatku.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Prowadzący obrady stwierdził,  że  podczas  dyskusji  nad  przedstawionym projektem uchwały w 
sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości zostały zgłoszone trzy 
wnioski, które obecnie poddam pod głosowanie.

         Jako pierwszy wniosek radnego Pana Biel Andrzeja -  o obniżenie stawki z 0,09 zł na 0,08 zł.

W wyniku głosowania  :   za -  5  głosów  , przeciw – 10 głosów   -  wniosek upadł.

Drugi wniosek  - obniżyć stawkę z 0.52 zł do 0, 50 zł.

W wyniku głosowania :  za 6, przeciw – 7  i  2 wstrzymujących – wniosek upadł.

Radny Pan Chodyniecki Tadeusz -  wycofał wcześniej zgłoszony wniosek.

       Prowadzący obrady sesji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt Uchwały Nr II / 8 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości ,  który  w głosowaniu  jawnym został  przyjęty  przy  10  głosach  za  i  5  głosach 
przeciwnych.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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2/ określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych



      Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały 
Nr II / 9 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku  od  środków  transportowych,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  15 
głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

3/ określenia wysokości  stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 
inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat 
lokalnych.

Pan  Rajchel Jan  -     Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr II / 10 / 06 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz 
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i  wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności 
podatku od posiadania psów i opłat lokalnych, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 
15 głosach za.

 Dyskusji  i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4/   zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok.

Pani Łożańska  Bernarda -  skarbnik Gminy Rymanów przedstawiła wraz z uzasadnieniem 
projekt  Uchwały Nr II / 11 / 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 .

W zapytaniu radny Pan Biel  Andrzej – pytał o wykazaną   kwotę na wymianę okien i gdzie 
jest planowana wymiana okien. 
Bezie  to   w Rymanowie  w siedzibie  podstacji  Pogotowia  Ratunkowego –  to  odpowiedź  Pana 
Burmistrza.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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5/ w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy.

Pan Smolik Henryk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt 
Uchwały Nr II / 12 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wynagrodzenia Burmistrza 



Gminy , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

ad. 9 porządku obrad
================

Pan Rajchel  Jan  -    Burmistrz  Gminy  udzielił  odpowiedzi  na  zgłoszona  interpelację 
radnemu Panu  Stapińskiemu Stanisławowi.
Po  dokonaniu analizy wskazanego odcinka  drogi  powiatowej  z  pracownikiem zajmującym się 
sprawami drogownictwa  skieruję interpelację - wniosek w zależności kogo on będzie dotyczył do 
powiatu krośnieńskiego lub sanockiego.

Udzielona odpowiedź zadowoliła radnego.

ad. 10 porządku obrad   -  Wnioski , zapytania i informacje .
================

1. Radny Pan  Rajnik  Tomasz  -  zam. Posada Górna ul. 3 Maja 356

– wnioskuje o :

1/  wprowadzenie  ograniczenia  szybkości  na  odcinku  drogi  ul.  3  Maja  w  Posadzie  Górnej  na 
wysokości szkoły. Istniejące znaki drogowe nie zabezpieczają bezpieczeństwa dzieci i  starszych 
pieszych korzystających z wyznaczonego  przejścia dla pieszych w tym miejscu. Koniecznie należy 
rozważyć możliwość wyrównania nawierzchni pobocza drogi przy wjeżdzie na ulicę Nadbrzeżną,

2/ wystąpienie do Dyrekcji Poczty Polskiej w Krośnie w sprawie wydłużenia czasu pracy Urzędu 
pocztowego w Rymanowie  do godziny 20 00 /  . Często pozostawiane awiza  w domu odbiorcy 
poczty uniemożliwiają jej odebranie w godzinach pracy  Urzędu w Rymanowie ,

3/  wystąpienie  do Dyrekcji  Poczty  Polskiej  w Krośnie  w sprawie  wybudowania  parkingu przy 
Urzędzie Pocztowym w Rymanowie. Obecnie nie ma możliwości zaparkowania samochodu w jego 
pobliżu.

2. Radny Pan Sikora Zbigniew – zam. Sieniawa  ul. Gospodarska 32

– zgłosił wniosek  w sprawie udzielenia wszechstronnej pomocy mieszkance Sieniawy
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chorej na raka złośliwego.
Ponadto poruszył istotny problem jakim jest sposób traktowania pacjentów przez służby medyczne 
i lekarzy , a dotyczy to konsultacji na szczeblu szpitali ; gdzie ciężko chory pacjent czeka w karetce 
3 godziny. Czy tak należy ich  traktować ?. 
Inne stosowane praktyki , to w czasie przyjmowania pacjentów w gabinecie lekarskim , lekarze 
przyjmują daalerów leków . Wniosek zmierza do zakazu  zaprzestania takich wizyt w godzinach 
przyjmowania pacjentów .



- zgłosił wniosek o podjęcie bardziej zdecydowanych działań w zakresie wałęsających się 
bezpańskich psów po wsiach . Nie są to pojedyńcze psy , a już coraz częściej napotykane watachy 
wałęsających się psów.

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

-  wnioskuje o ustawienie luster na ulicy Słonecznej – koło p. Baruda oraz na drodze w 
pobliżu szkoły w Klimkówce. Drogi są bardzo wąskie i kręte istnieje zatem duże zagrożenie , a  ich 
ustawienie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tych odcinkach.

4. Radna Pani Dereniowska Zofia – zam. Królik Polski ul. Bieszczadzka 124

- zgłosiła wniosek o rozwiązanie problemu pielęgniarki środowiskowej dla miejscowości 
Królik Polski – Bałucianka.

5. Radny Pan Kielar Kazimierz – zam. Klimkówka ul. Zdrojowa 241

– wnioskuje o :

1/ ujęcie w planie budżetowym na 2007 rok realizację zadań , które były zgłoszone przez zebranie 
wsi Klimkówka , a dotyczące remontu dróg gminnych jako zadanie niewygasające,

2/ wnioskuje o ustawienie barier ochronnych przy drodze powiatowej na zakręcie w rejonie wjazdu 
na drogę w kierunku do kościółka w Klimkówce.  Jest to jedno  z najbardziej niebezpiecznych 
miejsc.  Były  juz  przypadki  ,  że  samochody na  tym odcinku wpadały  do  rzeki  lub  zawisły  na 
drzewach rosnących na poboczu rzeki.

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

-  wnioskuje o oznakowanie i ustawienie zadaszeń przystankowych na nowo powstałych 
zatokach przystankowych przy ul. Bieleckiego w Rymanowie,
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7. Radny Pan Stapiński  Stanisław – zam. Milcza ul. Szkolna 106

-   wnioskuje  o  przygotowanie   dla  nowo  wybranych  radnych  Rady  Miejskiej  Strategii 
Rozwoju  Gminy  Rymanów,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Rymanów oraz  sprawozdania  z 
realizacji wniosków z zebrań wiejskich  w  2006 roku.



8. Radny Pan Chentosz Michał  -  zam. Posada Górna ul. Nadbrzeżna 185

-   podziela wniosek radnego Pana Tomasza Rajnika w sprawie wprowadzenia ograniczenia 
szybkości na drodze wojewódzkiej w Posadzie Górnej na wysokości  szkoły i egzekwowania tego 
ograniczenia.  Poruszył problem tzw ,,  ogólnej znieczulicy na znaki drogowe ''.  Wymaga się od 
kierowców stosownego zachowania wobec istniejących znaków drogowych, a zdarza się jak to ma 
miejsce przy wjeżdzie na ulice Piłsudskiego , że na obu końcach ulicy ustawiony jest znak zakazu 
wjazdu , a mimo to użytkownicy tej ulicy nie zwracają na nie uwagi. Podobnie jest przy wjeżdzie 
na parking osiedlowy nieopodal placówki Banku PKO w Rymanowie.

9. Radny Pan  Sikora  Zbigniew -  poruszył problem parkingów w Rymanowie, które zajmowane 
są przez pracowników zatrudnionych w obrębie Rynku w Rymanowie, a niekiedy całodobowo 
przez kierowców, którzy udając się w dalszą drogę autobusami  pozostawiają swoje auta  na 
parkingu. Ten problem winien zostać w przyszłości rozwiązany.

10.Radny  Pan  Smolik  Henryk -   zam.  Rymanów  Zdrój  ul.  Kasztanowa  3/9  poparł  wnioski 
radnych Panów Rajnika i Chentosza w sprawie pilnego wprowadzenia  ograniczenia szybkości 
na drodze wojewódzkiej koło szkoły w Posadzie Górnej.

11.Radny  Pan  Rajnik  Tomasz  -   poruszył  problem  wymiany  przez  Zakład  Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie wodomierzy wraz z pobieraną opłatą za ich plombowanie . Z uwagi , 
że mieszkańcy Posady Górnej zwracają się z zapytaniami w tej sprawie stąd moja prośbą o jej 
wyjaśnienie.

Na zgłoszone wnioski udzielał odpowiedzi Pan Burmistrz Gminy Rymanów.

Popieram zgłoszone wnioski o poprawę stanu bezpieczeństwa na odcinku drogi w Posadzie Górnej. 
Mam informację , że z programów unijnych wynika , że ma być rozpoczęty w 2008 roku remont 
drogi wojewódzkiej Rymanów – Daliowa . Zgłoszone dzisiaj wnioski skieruję do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich z prośbą o podjęcie działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego 
na odcinku w rejonie szkoły w Posadzie Górnej.
Wykorzystam zgłoszone wnioski dotyczące Poczty . Podejmę działania w zakresie ich realizacji.
W temacie dotyczącym wniosku radnego Pana  Sikory Zbigniewa , a dotyczącego konsultacji na 
szczeblu szpitali proszę o spotkanie po dzisiejszej sesji. Wałęsające się psy – temat stary i znany – 
nam zależy aby go zlikwidować. Niemniej brak przepisów na szczeblu centralnym nie pozwala aby 
został  załatwiony do końca.  Podejmiemy kolejne działania w tym zakresie . Wniosek dotyczący 
dealerów leków skieruję do dyrektora ZOZ w Rymanowie.
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Wnioski radnych  Pana Różowicza i  Pana Kielara  dotyczące drogi  powiatowej  w Klimkówce 
skieruje  do  Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie.  Skieruje  o  wyjaśnienie  zgłoszony wniosek 
radnej Pani Dereniowskiej Zofii do dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie.
Odnośnie wykonania wniosków zebrania wiejskiego , o które pytał radny Pan Kielar Kazimierz. 
Jest  pewne  niezrozumienie  .  Wnioski  z  zebrań  wiejskich  nie  mogą  być  odbierane   ,,  jako 
zobowiązujące do wykonania '' . Nie można ich ujmować jako zadania niewygasające , które mogą 
przejść na kolejny  rok.  Informuję wszystkich radnych , że plan budowy dróg na 2006 rok będzie 
wykonany.
Na  wiosnę  zostaną  ustawione  nowe  zadaszenia  przystankowe  na  ulicy  dr  Bieleckiego  w 
Rymanowie.  Parkingi  i  ich  blokowanie  przez  pozostawione  samochody  jest  problemem 
dostrzeganym .  Rozważymy problem i po wspólnej konsultacji z Radą  rozważymy przekazanie ich 
w zarządzanie . Były to odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania .



Ponadto odpowiedzi na wnioski radnych udzielali :

– Pan Komisarz Jaworski Zbigniew – w sprawach dotyczących bezpieczeństwa drogowego,
– Pan Dyrektor ZGK  Penar Józef – w temacie wymiana wodomierzy i pobieranie opłaty za ich 

plombowanie,
– Pani Dyrektorka GOPS Penar Danuta – w sprawie pomocy dla ciężko chorej w Sieniawie.

Udzielone odpowiedzi na wnioski, zapytania radni uznali za wystarczające.

Pan Przewodniczący Rady poinformował radnych o :

– zaproszeniu do Sanktuarium w Strachocinie , w którym w dniu 17 grudnia o godzinie 10 3o 
będzie  odprawiona  Msza  Święta     dla  nowo  wybranych  radnych  .  Chętnych  proszę  o 
zapisywanie się po zakończeniu obrad sesji.

– pełnieniu dyżuru w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 13-tej do 17-tej w Biurze Rady 
Miejskiej w Rymanowie,

-   propozycji zorganizowania szkolenia dla radnych w wolną sobotę w pierwszej połowie grudnia
na temat ; Radny i rada – powinności władzy  oczekiwania obywateli i składania przez radnych 
oświadczeń majątkowych.

ad. 11 porządku obrad
================

Prowadzący obrady II sesji Rady Miejskiej Pan Smolik Henryk -  Przewodniczący Rady 
Miejskiej poinformował, że porządek obrad II sesji został zrealizowany w całości.

Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom zamknął obrady II sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie.

Na tym protokół zakończono .

Protokołował :

/ Wł.  Cypcar /


