
 

       P r o t o k ó ł  Nr II / 10 

 

   sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w czasie 

   2 posiedzeń Rady : 

   1 część w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali GOK. 

   2 część w dniu 13 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Rady. 

 

 

Obecni wg. załączonych list obecności / załączniki / 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Smolik – przewodniczący Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Sesję rozpoczęto w dniu 10 grudnia 2010 roku o godzinie 13 05 , a zakończono w dniu 13 

grudnia 2010 roku o godzinie 15 45 . 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

1/ Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Rymanowie Pan Zygmunt Wójcik. 

 

2/ Radni Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

3/ Dotychczasowy Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel. 

 

4/ Nowo wybrany Burmistrz Gminy Pan Wojciech Farbaniec. 

 

5/ Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Dariusz Sobieraj. 

 

6/ Radni Rady Powiatu Krośnieńskiego z Gminy Rymanów : 

 

  Pan  Wiesław Argasiński 

  Pan  Jan  Materniak 

 

7/ Sekretarz Gminy Pan Marek Penar. 

 

8/ Skarbnik Gminy Pani Bernarda Łożańska. 

 

9/ Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz Adam Dutka. 

 

10/ Komendant Straży Miejskiej Pan Grzegorz Sołtysik. 

 

11/ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rymanowie Pani Maria Knap. 

 

12/ Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Rymanów. 
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13/ Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i Referatów Urzędu Gminy. 

 

14/ Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 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. 

 

 Na stan 15 radnych , w sesji uczestniczy 15 radnych. 

 

 Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie zwrócił się z 

zapytaniem czy są wnioski w sprawie zmiany otrzymanego porządku obrad II sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

 Pan Henryk Smolik – przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek obrad II 

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

  Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

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. Sprawozdanie Burmistrza Gminy poprzedniej kadencji o stanie Gminy. 

7. Wystąpienie nowo wybranego Burmistrza Gminy Rymanów. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej, 

 2/ wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

 3/ wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia, 

 4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku  

               Publicznego, 

 5/ wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

     Uzdrowiskowych, 

 6/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 7/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie sesji. 
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Przedstawiony porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w głosowaniu jawnym 

został przyjęty przy 15 głosach za. 

 

  

 ad. 3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 

 ad. 4.  Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w 

Rymanowie  zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Pan Zygmunt Wójcik – po omówieniu wyników wyborów na Burmistrza Gminy 

wręczył nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy Panu Wojciechowi Farbańcowi – 

zaświadczenia  o wyborze na Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 

 ad. 5 . Nowo wybrany Burmistrz Gminy Pan Wojciech Farbaniec złożył 

ślubowanie : 

 

 ,, Obejmując Urząd Burmistrza Gminy, uroczyście ślubuję, że 

dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 

dla dobra publicznego i pomyślności  mieszkańców gminy ''. 
 

 Ślubowanie zakończył zdaniem ,, Tak mi dopomóż Bóg ''. 
 

 

 ad.6.  Dotychczasowy Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel przedstawił 

informację o stanie Gminy Rymanów oraz złożył życzenia nowo wybranemu Burmistrzowi 

Gminy Rymanów Panu Wojciechowi Farbańcowi. 
 

 W imieniu Rady Miejskiej w Rymanowie i swoim własnym Przewodniczący Rady 

Miejskiej serdecznie podziękował Panu Janowi Rajchlowi za jego ponad 20-letni okres 

pracy na zaszczytnym stanowisku Burmistrza Gminy. Powiedział między innymi słowa, że 

nikt nie jest w stanie zaprzeczyć, że okres minionych 5 kadencji sprawowania funkcji 

Burmistrza Gminy to okres wszechstronnego cywilizacyjnego rozwoju naszej Gminy.  

Za te owocną pracę serdecznie dziękuję i życzę dużo dobrego zdrowia, życzliwości ludzkiej 

i radości z dobrze wypełnionej pracy na stanowisku Burmistrza Gminy Rymanów. 
 

 W imieniu dyrektorów szkół słowa podziękowania dla dotychczasowego Burmistrza 

Gminy przekazał Pan Paweł Kinelski – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie 

Górnej. 
 

 W imieniu pracowników Urzędu Gminy podziękowanie za kierowanie pracą Urzędu 

i życzenia dobrego zdrowia przekazała delegacja z nowo wybranym Burmistrzem Gminy. 
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W imieniu pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Zakładu 

Gospodarki Komunalnej  słowa podziękowania przekazała Pani Danuta Litarowicz – 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. 

 

Pan Jan Materniak – radny Rady Powiatu Krośnieńskiego i jako były dyrektor PZU SA w 

Krośnie podziękował za dobrą współpracę w zakresie usług ubezpieczeniowych w ciągu 

sprawowania funkcji Burmistrza Gminy przez ponad 20 letni okres. 

Ustępującemu Burmistrzowi złożył życzenia dużego zdrowia i ułożenia dalszej dobrej drogi 

zawodowej. 

 

 Dotychczasowy Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel podziękował za przekazane mu 

życzenia. Za pamięć i sympatię serdecznie dziękuję Wam wszystkim tutaj zgromadzonym. 

 

 O zabranie głosu poprosił radny Rady Powiatu Krośnieńskiego a zarazem z-ca 

dyrektora d/s lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie Pan Wiesław Argasiński, który złożył życzenia od 66 

pracowników służby zdrowia dla ustępującego Burmistrza Gminy Rymanów. 

Poddał pod rozwagę Rady czy trwającą kampanię  wyborczą    kandydatów na Burmistrza 

Gminy nie skierować do Prokuratury. 

Pogratulował wyboru nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy Rymanów Panu Wojciechowi 

Farbańcowi i złożył życzenia dobrego zdrowia w kierowaniu i zarządzaniu Gminą 

Rymanów dla dobra jej wszystkich mieszkańców. 

 

 

 ad. 7.  W swym wystąpieniu  nowo wybrany Burmistrz Gminy Rymanów 

podziękował ustępującemu Panu Burmistrzowi Gminy za wspólny okres 12 letniej pracy na 

stanowisku zastępcy Burmistrza Gminy. Kontynuując dalsze swe wystąpienie powiedział 

m.innymi : ,, przed nami czteroletni okres współdziałania na rzecz rozwoju Gminy 

Rymanów. Na ten czas mieszkańcy Gminy obdarzyli nas swym zaufaniem powierzając 

mandat w wyborach samorządowych. Naszym obowiązkiem jest udzielonego zaufania nie 

zawieść. Zapewniam, że ze swej strony uczynię wszytko jak najlepiej potrafię, według swej 

najlepszej wiedzy i umiejętności, aby dobrze służyć Gminie''. 
 

 O godzinie 14 30   prowadzący obrady sesji ogłosił 15 minutową przerwę w 

obradach. 

  

 Z uwagi na zaistniałą sytuację podczas przerwy w obradach sesji jaką było 

zasłabnięcie i potrzeba reanimacji uczestniczącego w obradach sesji radnego Rady Powiatu  

Pana Wiesława Argasińskiego po udzieleniu pomocy i zabraniu do Szpitala w Krośnie 

Przewodniczący Rady Miejskiej wystąpił z wnioskiem o przerwanie obrad i o dalsze ich 

kontynuowanie w dniu 13 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej w sali posiedzeń Rady 

Miejskiej ww Rymanowie ul. Dworska 42. 

 Wniosek zyskał akceptację radnych. 
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 ad. 8.   I n t e r p e l a c j e   radnych. 

 

1. Radny Pan Bruk Bronisław – zam. Puławy. 

 

 zgłosił interpelację w sprawie podjęcia starań w Zarządzie Spółek Wodnych o 

wykonanie regulacji odcinka rzeki w Głębokiem  naprzeciw domu ludowego. 

Potrzeba taka podyktowana jest faktem , że w najbliższym okresie wybudowane zostanie 

ogrodzenie obiektu , co  spowoduje utrudnienie w dowozie materiałów potrzebnych do 

wykonania prac regulacyjnych. 

 

2. Radny Pan Adam Stanisław – zam . Milcza. 

 

 zgłosił interpelację w sprawie wykonania naprawy pobocza przy drodze powiatowej 

Milcza – Rymanów  , które zagraża bezpieczeństwo dla użytkowników tej drogi. 

Wskazane zagrożenie występuje na początku wjazdu do Zmysłówki. 

 

 

 ad. 9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

1/ powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. 

 

 Pan Smolik Henryk – przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały, 

który został opracowany w oparciu o złożone deklaracje radnych z zapytaniem w której 

Komisji Rady radny chciałby pracować wraz z informacją o zakresie działania 

poszczególnych komisji Rady. 

Zachęcił również aby każdy radny zadeklarował wolę pracy w co najmniej dwóch 

komisjach Rady. 

Po wprowadzonych uzupełnieniach składów osobowych Przewodniczący Rady przedstawił 

projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. 

 

W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 14 głosach 

za. 

 

Podjęto Uchwałę Nr II / 3 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Pan Różowicz Marian – na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosił radnego 

           Pana Chentosz Michała. 

 

           Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 14 radnych. 

 

W wyniku głosowania : za – 14 – radny Pan Chentosz Michał wybrany został 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 

 

Uchwała Nr II / 4/ 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

3/ wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. 

 

Radny Pan Chodyniecki Tadeusz -  na przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki 

       i Mienia zgłosił radnego Pana Adam Stanisława. 

 

       Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 14 radnych. 

 

W wyniku głosowania : za – 14 – radny Pan Adam Stanisław wybrany został  

Przewodniczącym Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. 

 

Uchwała Nr II / 5 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku   

    Publicznego.  

 

Radny Pan Pitrus Andrzej – na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i  

     Porządku Publicznego zgłosił radnego Pana Kandefer Macieja. 

 

     Zgłoszony kandydat wyraził zgodę  na kandydowanie. 

 

Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 14 radnych. 

 

W wyniku głosowania : za – 13 , 1 głos wstrzymujący radny Pan Kandefer Maciej wybrany 

został Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego. 

 

Uchwała Nr II / 6 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych. 

 

Radny Pan Rajnik Tomasz   -  na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw 

         Uzdrowiskowych zgłosił radnego Pana Pitrus Andrzeja.. 

 

         Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Pan Pelczarski Wacław – na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii 

                                i Spraw Uzdrowiskowych zgłosił radnego Pana Kielar 

            Kazimierza. 

 

            Zgłoszony kandydat nie wyraził zgody na kandydowanie. 

 

Innych zgłoszeń nie było. Za zamknięciem listy opowiedziało się 14 radnych. 

 

W wyniku głosowania : za – 14 – przewodniczącym Komisji Rolnictwa , Ekologii i Spraw 

Uzdrowiskowych wybrany został Pan Pitrus Andrzej. 

 

Uchwała Nr II / 7 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 Pani Łożańska Bernarda – skarbnik Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem 

projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

Uwag i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że  w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr II / 8 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ wynagrodzenia Burmistrza Gminy . 

 

 Pan Smolik Henryk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił 

projekt Uchwały Nr II / 9 / 10 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Gminy , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przyjęty przy 13 głosach za 

i 1 głosie wstrzymującym. 

 

Podjęto Uchwałę Nr II / 9 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 ad. 10 porządku – Odpowiedzi na interpelacje. 

 ------------------- 

 

Udzielając odpowiedzi Pan Burmistrz Gminy poinformował, że sprawy poruszone w 

interpelacjach zostaną przesłane do wskazanych instytucji z prośbą o ich realizację. 

Kierowane pisma w tych sprawach radni otrzymają do wiadomości. 

 

 ad. 11 porządku -  Wolne wnioski i informacje 

 ------------------- 

 

1. Radny Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał Burmistrzowi 
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Gminy  skierowany  wniosek mieszkańców Posady Górnej tak zwanej ,, Górki '' z dnia 14 

października 2010 roku w sprawie zabezpieczenia funduszy na wykonanie drogi / ścieżki 

rowerowej / na wysokości posesji Pana Józefa Krukara. 

 

2. Radny Pan Andrzej Pitrus – wystąpił z wnioskiem o poprawienie stanu odśnieżania 

skrzyżowania drogi powiatowej w kierunku do Bałucianki oraz o wystąpienie do OZGW o 

zabezpieczenie i naprawę podmytych mostów w Króliku Polskim. 

 

3.Radny Pan Andrzej Wiernusz – zgłosił uwagi w zakresie odśnieżania dróg gminnych w 

Rymanowie / Posada Dolna /. Uwagi dotyczyły kierowania do odśnieżania mniejszego 

pługa z uwagi , że ciężki pług kierowany w tamten rejon powoduje uszkodzenia stanu 

nawierzchni dróg i wykonywania odśnieżania placu przy wyjeździe z garaży samochodów 

strażackich. 

 

4. Radny Pan Michał Chentosz – wystąpił z wnioskiem aby organ wydający decyzję o 

wykonanie rozbiórki ogrodzenia kontrolował jej wykonanie. Sprawa dotyczy działki 

zakupionej przez p. Oberca, który zagrodził drogę na powierzchni około 1 ara. 

 

5 Radny Pan Tomasz Rajnik – wystąpił z wnioskiem aby w okresie większych opadów 

śniegu skierować w rejon Posady Górnej cięższy ciągnik z pługiem do odśnieżania ulic . 

Ponowił wniosek z poprzedniej kadencji Rady o podjęcie działań o dokonanie wyznaczenia 

i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie domu ludowego w Posadzie Górnej i na 

granicy miejscowości Posada Górna – Rymanów Zdrój. 

 

6. Radny Pan Kazimierz Kielar – zwrócił się z zapytaniem o możliwość wykorzystania 

bezrobotnych do posypywania śliskości na drogach gminnych tam gdzie nie można 

dojechać sprzętem. 

Wnioskuje aby wystąpić do kierownictwa Zarządu Melioracji aby wyjazdy ich 

pracowników do poszczególnych miejscowości uzgadniali z sołtysami wsi oraz o 

ustawienie barier energochłonnych na odcinku drogi gminnej przy wyjeździe z lasu w 

kierunku Klimkówki. 

 

7.Radny Pan Bruk Bronisław – wskazał na potrzebę podjęcia działań celem zabezpieczenia 

podmywania brzegów rzeki w rejonie zjazdu do Pana  Kłaka oraz zwrócił się z zapytaniem 

czy zostaną zabezpieczone środki w budżecie gminy na dofinansowanie opracowania 

dokumentacji na most w Puławach. 

 

8. Radny Pan Wacław Pelczarski – zwrócił się z prośbą o dowóz piasku do posypywania 

placu koło domu ludowego i przystanku w Ladzinie. 

 

9.Radny Pan Marian Różowicz – wystąpił z wnioskiem o wystąpienie do Zarządu 

Melioracji o wyczyszczenie rowów melioracyjnych w rejonie Pana Adama Filara w 

Klimkówce i na odcinku od Klimkówki w rejon Iwonicza. Wnioski te były zgłaszane w 

poprzedniej kadencji . 
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10. Radny Mieczysław Tomków – wnioskuje o ustawienie znaku na drodze powiatowej w 

Sieniawie ograniczenia szybkości albo znaku, że jest to teren zabudowany .Dotyczy to 

również ulicy Bartoszów. 

Wnioskuje o wystąpienie o wycinkę rosnących krzaków w rejonie drogi powiatowej 

Sieniawa – Głębokie , które w okresie zimowym powodują zasypywanie tej drogi. 

Wnioskuje o wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Wiśniowej z uwagi, ze tą drogą dzieci 

dochodzą do szkoły i brak jest przy niej chodników. 

Pytanie skierował o termin oddania do użytku budowanej sali gimnastycznej w Sieniawie – 

czy będzie to rok 2011. Jeśli tak ta w projekcie budżetu na 2011 rok nie zostały 

zabezpieczone środki na jej wyposażenie. 

 

11.Radny Pan Henryk Smolik – wnioskuje o ustawienie znaku ograniczenia szybkości do 

40 km/godz na odcinku w rejonie kościoła w Rymanowie Zdroju do przystanku PKS oraz o 

podjęcie dalszych bardziej zdecydowanych działań o wyznaczenie i oznakowanie przejść 

dla pieszych na tym niebezpiecznym często uczęszczanym przez kuracjuszy odcinku. 

 

12. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna – wnioskuje o wystąpienie o ograniczenie 

szybkości na odcinku drogi wojewódzkiej w rejonie domu ludowego w Bziance do 50 

km/godz albo o oznakowanie tam przejścia dla pieszych. 

Zwraca się z prośbą o wykonywanie odśnieżania dróg gminnych we wcześniejszych 

godzinach rannych i  o wykonanie uszczelnienia wałów przeciwpowodziowych w Bziance. 

 

13. Radny Pan Stanisław Adam – wnioskuje o wystąpienie do Starosty powiatu sanockiego 

o wykonanie  nowej nawierzchni na drodze powiatowej pomiędzy Milczą a Beskiem na 

odcinku około 2 km , którego stan jest tragiczny. 

 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Pan Burmistrz Gminy . 

 

> zainteresowanym mieszkańcom tzw. ,, Górki '' w Posadzie Górnej udzielę odpowiedzi na  

 skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej wniosek.. 

 

> skieruję pismo do OZGW w którym wykażemy wszystkie potrzeby i zadania, które należy 

wykonać na naszym terenie, 

 

> zostanie zorganizowane spotkanie w sprawie odśnieżania dróg gminnych i ich 

posypywania, 

 

> skieruję pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o realizację zgłoszonych 

wniosków radnych do wiadomości Marszałka Województwa, radnych Sejmiku , 

 

> wystąpię do Zarządu Melioracji o ujęcie w swych planowanych zadaniach wykonanie 

wniosków zgłoszonych przez radnych na sesji Rady Miejskiej, 

 

> skieruję pismo do Starosty powiatu Krośnieńskiego o realizację zgłoszonych wniosków 

dotyczących dróg powiatowych na terenie Gminy Rymanów . Podobne pismo skieruje do 

Starosty powiatu sanockiego. 
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     > oddanie do użytku sali gimnastycznej w Sieniawie planowane jest w miesiącu kwietniu                  

   2012 roku. Na wyposażenie sali będzie ogłoszony nowy przetarg. Dokonany zostanie 

   w godzinach nocnych objazd w miejscowości Sieniawa celem sprawdzenia stanu 

   oświetlenia ulicznego i ewentualnych potrzeb w tym zakresie. 

 

> dokonamy wizji wskazanego odcinka drogi gminnej w Klimkówce na którym należałoby 

ustawić barierę energochłonną. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 

 ad. 11 . Zamknięcie sesji. 

 

 

 Prowadzący obrady II sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że poinformował, że porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie 

został zrealizowany  w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 15 4o 

Przewodniczący Rady zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik 


