
P r o t o k ó ł  Nr III / 06

    sesji  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  odbytej

    w  dniu  28  grudnia  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 o5    , a zakończono o godzinie 13 o5  .

W sesji  uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Radni Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Burmistrz Gminy Rymanów Pan Jan Rajchel .

3. Zastępca Burmistrza Gminy Pan  Wojciech Farbaniec .

4. Sekretarz Gminy Pan  Marek Penar.

5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda  Łożańska.

6. Radca Prawny Pani  Bożena Zajdel .

7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Pani   Maria Knap.

8. Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie Komisarz   Zbigniew Jaworski.

9. Prezes Zarządu Gminnego OSP  Pan  Jan Kilar .

10.Kierownicy  gminnych  jednostek  organizacyjnych  i  kierownicy  Referatów  Urzędu 
Gminy.

11.Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.
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Pan  Henryk  Smolik   -    przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie 
dokonał  otwarcia  III  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 III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpił Pan Burmistrz Gminy, 
który wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla 
sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Innych wniosków nie było.

Zgłoszony wniosek  Burmistrza Gminy w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 
15 głosach za.

Zostanie on rozpatrzony w punkcie 13  jako podpunkt 4 otrzymanego porządku obrad.

Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad  III  sesji Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów  I i II  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

5. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  o  działaniach 
podejmowanych w okresie od I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

6. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z 
wykonania uchwał podjętych na I i II sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie.

7. Interpelacje   radnych.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2007 
rok.

9. Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok.

10.Uchwalenie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na 2007 rok.
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11.Rozpatrzenie  sprawozdania  z  wykonania  programu  przeciwdziałania  narkomanii  w 
Gminie Rymanów.

12.Przyjęcie programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów na 2007 rok.

13.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok ,
2/ ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2006,
3/  uchwalenia  programu  współpracy  Gminy  Rymanów  z  organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku,
4/ ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

14.Uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2007 rok.

15.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie sesji.

ad. 3 porządku obrad
===============

W  głosowaniu  jawnym  przedstawiony  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej 
porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 15 głosach za.

ad. 4 porządku obrad
===============

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach za protokoły  I i II sesji  Rady Miejskiej w 
Rymanowie zostały przyjęte.

ad. 5 porządku obrad
===============

Przewodniczący  Rady  Pan   Smolik  Henryk  –  przedstawił  informację  ze  swej 
działalności w okresie od I sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

/ Informacja     -  załącznik /
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ad. 6 porządku obrad
================

Pan Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację  ze swej działalności wraz z 
informacją z wykonania uchwał Rady podjętych na XL ,  I i  II  sesji  Rady Miejskiej w 
Rymanowie.

/ Informacje  -  załącznik do protokołu /

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

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

– zgłosił  interpelację  w  sprawie  poprawy  stanu  chodnika   na  odcinku  od  drogi 
krajowej   do  placówki  Oddziału  PKO  w  Rymanowie  .  Powstała  dziura  w 
chodniku utrudnia przejście pieszym.  Z uwagi, że w chwili obecnej chodnik ten 
stał się jedynym dojściem w kierunku do tej placówki jak i wielu innych  poddaję 
pod rozwagę na  przyszłość  wybudowanie  nowego szerszego chodnika  na  tym 
odcinku.

2. Radny Pan  Kazimierz Kielar  -  zam.  Klimkówka ul. Zdrojowa 241

– zgłosił interpelację w sprawie zwrócenia uwagi wykonawcy chodnika przy drodze 
krajowej w Klimkówce  na  rosnące 3 drzewa – kasztany koło przystanku PKS, 
które zostały wbudowane w chodnik , przez co chodnik na tym odcinku został 
znacznie  zawężony.  Pyta  czy  nie  można  było  wykonać  ich  wycinki.  Wskazał 
również na potrzebę wykonania oświetlenia wykonanego przejścia dla pieszych 
przez ławę nad rzeką w Klimkówce.

3. Radny Pan  Zbigniew Sikora  -  zam. Sieniawa ul. Gospodarska 32

– z uwagi na bezpieczeństwo dzieci dochodzących do Szkoły w Sieniawie  zgłosił 
interpelację w sprawie wybudowania progów zwalniających na drodze gminnej od 
zapory  wodnej  do szkoły,

– poruszył temat wałęsających się psów .  Jest  ich coraz więcej  ,  stwarzają duże 
zagrożenie . Interpeluje o podjęcie działań profilaktycznych informujących , co 
grozi właścicielowi psa w przypadku pogryzienia ludzi,

Radny Pan  Jan Zywar – zam. Wróblik Królewski 71
=======================================
- przy posesji p. Wojtuń  obok drogi powiatowej  rośnie stara topola, która stwarza 
duże  niebezpieczeństwo  dla  użytkowników  drogi  .  Interpeluje  o  dokonanie 
wycinki.
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5. Radny Pan Tadeusz Chodyniecki – zam. Wróblik Szlachecki  ul. Słoneczna 31

– zgłosił interpelacje w sprawie oczyszczenia rowu przy drodze wojewódzkiej
od p. Jerzego Ziemiańskiego w kierunku do byłych zakładów PZZ we Wróbliku 
Szlacheckim,

–  oczyszczenia  rowu  przy  drodze  powiatowej  –  ul..  Szkolna  we  Wróbliku 
Szlacheckim od mostu betonowego po kościół na górce.
 
 

6. Radna Pani Krystyna Przybyła-Ostap  – zam. Bzianka 131

– interpeluje  o  zamontowanie  dodatkowej  1  lampy  oświetlenia  ulicznego   przy 
przystanku PKS w Bziance,  oświetlającej  plac Domu Ludowego w Bziance.

ad. 8 porządku obrad
===============

,,  Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy 
Rymanów na 2007 rok ''.

Pan   Jan  Rajchel   –  Burmistrz  Gminy  poinformował,  że   przedkładany  do 
uchwalenia  projekt  budżetu  Gminy  Rymanów  na  2007  rok  przygotowany  został   na 
podstawie  ustawy  o  samorządzie  gminnym  oraz  ustawy  o  finansach  publicznych  jak 
również uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie  procedury uchwalania budżetu 
oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych  towarzyszących  projektowi 
uchwały budżetowej.
Z uwagi na upływ kadencji rad gmin , co nastąpiło 27 pażdziernika 2006 roku  nie podjęto 
uchwały  o  wysokości  stawek  podatków  i  opłat  lokalnych.  W  zaistniałej  sytuacji  do 
obliczenia dochodów z tego tytułu przyjęliśmy wysokość  wpływów z podatków obliczoną 
na podstawie stawki podanej w komunikacie Ministra Finansów na 2007 rok.
W wyniku podjęcia uchwał przez nową Radę Miejska w Rymanowie w sprawie wysokości 
stawek podatków i opłat lokalnych nastąpiło obniżenie niektórych stawek. Po przeliczeniu 
wpływów do budżetu okazuje się , że będą one niższe niż pierwotnie zakładano o 350.000 
zł.
Obniżając  poziom  planowanych  dochodów  budżetu  nastąpiła  konieczność  dokonania 
stosownej korekty wydatków. Po dogłębnej analizie układu budżetu  dokonaliśmy obniżenia 
kwoty  wydatków  o  250.000  złotych   zmniejszając  nakłady  w  Dziale  600  Transport  i 
łączność o 150.000 złotych, w Dziale 700 Administracja publiczna o 80.000 złotych oraz w 
Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 20.000 złotych.
Pozostałe  100.000  złotych  proponuję  uzyskać  z  tytułu  zwiększenia  kwoty  kredytów  i 
pożyczek do kwoty 706.000 złotych .
Tak przygotowany projekt budżetu Gminy nie jest budżetem na miarę oczekiwań i marzeń.
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Jest  to jednak budżet realny w otaczającej nas rzeczywistości . Szczególna uwagę  w 
okresie  jego realizacji przykładać należy do maksymalizacji dochodów budżetowych w tym 
poprzez poszukiwanie środków ze żródeł  poza budżetowych na realizacje zadań zapisanych 



w  budżecie,  a  także  na  racjonalizację  wydatków  na  wszystkie  planowane  zadania,  a 
szczególnie w sferze wydatków stałych i majątkowych.
Przedkładając projekt budżetu Gminy na 2007 rok wnoszę o jego uchwalenie z uwagami 
jakie zostały wypracowane przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia.

Pan   Wojciech Farbaniec -   zastępca  Burmistrza  Gminy  odczytał Uchwałę Nr IX 
/  20  /  2006   z  dnia  15  grudnia  2006  roku  składu  orzekającego  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu budżetu Gminy Rymanów na 2007 rok.

/  uchwała - załącznik do protokołu /

Pan Zbigniew Sikora -  przewodniczący Komisji Budżetu Gospodarki i Mienia w 
Rymanowie przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy Rymanów na 
2007 rok.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia na podstawie wypracowanej własnej opinii 
jak  i  opinii  trzech  pozostałych  Komisji  Rady  wnioskuje do Burmistrza  Gminy aby w 
przypadku pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy w trakcie jego realizacji w 
roku 2007 przeznaczył je na zadania dotyczące :

Dz.  600 –  Transport  i  łączność  –  drogi  publiczne  gminne wraz z  uzupełnieniem 
oświetlenia,

Dz. 750 – administracja publiczna,
Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

do , co najmniej takiej wysokości jaka została wskazana w projekcie budżetu gminy na 2007 
rok  nie  uwzględniającego  wprowadzonej  autopoprawki  do  projektu  budżetu  Gminy 
Rymanów na 2007 rok – Zarządzeniem Nr 107/2006 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 19 
grudnia 2006 roku.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia stwierdza, że przedłożony do zaopiniowania 
przez Burmistrza Gminy Rymanów projekt budżetu na 2007 rok został opracowany zgodnie 
z uchwaloną przez Radę Miejską procedurą jego uchwalania i wnioskuje do Rady Miejskiej 
o jego uchwalenie.

W dyskusji głos  zabrali :

1. Radny Pan Andrzej Biel –   w Dz.750 Rozdz.75022 Rady Gmin planowana jest kwota 
144.000 zł. Została ona zawyżona o około 30.000 zł. Skąd się wzięła ta kwota. Pytał 
również  o  osiągnięte  dochody  z  wynajmu  pomieszczeń  w  zakupionym  pawilonie 
handlowym w Rymanowie Zdroju za rok 2006 i jaki jest plan dochodów z tego tytułu na 
2007 rok.
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2. Radny Pan Kazimierz Kielar  -   wystąpił  z  wnioskiem aby zawyżona kwota  o której 
mówił poprzednik o 30.000 złotych na Radę Gminy  została przeznaczona  na prace 
konserwatorskie  przy  odnowie  polichromii  w  kościele  zabytkowym  w  Klimkówce. 
Cytując  zapis  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  o  dotacji  do  zabytków 



zasygnalizował, że w szczególnie uzasadnionych pilnych  przypadkach wniosek może 
być złożony po upływie wymaganego terminu do 30 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy. 

3. Radny  Pan  Stanisław  Stapiński   -   wystąpił  z  wnioskiem  o  wsparcie  finansowe 
rozpoczętej  budowy  Domu  Ludowego  w  Głębokiem  .  Wniosek  dotyczy  ;  Dz.921 
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  zdjąć 40.000 zł z budowy 
domu ludowego w Sieniawie i 10.000 złotych z dotacji dla GOK. Powstałe w ten sposób 
50.000 złotych przeznaczyć na budowę domu ludowego w Głębokiem.

4. Radna Pani  Krystyna Przybyła-Ostap  - wniosła o dopisanie w § 8 str. 13 zapisu –,, 
dokończyć prace projektowe pod budowę kanalizacji w Bziance w 2007 roku wraz z jej 
wykonaniem''.

5. Radny Pan Zbigniew Sikora  -   nawiązał  do  przedstawionej  wcześniej  wypracowanej 
zbiorczej  opinii  Komisji  Budżetu,  Gospodarki  i  Mienia  w  sprawie  projektu  budżetu 
Gminy  Rymanów  na  2007  rok  .  Zwrócił  się   z  prośbą   o  nie  manipulowanie 
przedłożonym i zaopiniowanym przez komisje Rady projektem budżetu . Uchwalmy go , 
a w trakcie jego realizacji jak będą wpływać dodatkowe środki zastanowimy się wspólnie 
jak ich zagospodarować.

Na zgłoszone wnioski nad projektem budżetu odpowiedzi udzielił Burmistrz 
Gminy .

1. Wniosek radnego Pana  Andrzeja Biela-  dotyczący rzekomo zawyżonej kwoty o około 
30.000 zł w projekcie budżetu na Radę Gminy.  Kwota ta została wyliczona w oparciu o 
wykonaną kwotę w roku 2006.  W tej chwili jest za wcześnie żeby ją zmniejszać.

2. Wniosek radnego Pana Kazimierza Kielar  -   w cytowanej przez radnego Uchwale w 
sprawie  określenia  zasad  postępowania  o  udzielenie  i  rozliczenie  dotacji  z  budżetu 
Gminy Rymanów na prace konserwatorskie jest zapis, że określone podmioty posiadające 
tytuł  prawny  do  zabytku  wynikający  z  prawa  własności  mogą  składać  wnioski  w 
określonych w uchwale terminach. Radny nie jest zarządzającym Parafią Klimkówka i 
uważam , że wniosek ten jest nie do przyjęcia. Ponadto wniosek jest składany na piśmie i 
muszą być w nim zawarte uwarunkowania zawarte w uchwale.

3. Wniosek  radnego  Pana  Stanisława  Stapińskiego   –  dotyczący  zabrania  środków  z 
budowy domu ludowego w Sieniawie i z dotacji do GOK i ich przeznaczenie na budowę 
domu ludowego w Głębokiem.
Przy domu ludowym w Sieniawie prace zostały rozpoczęte i ja nie mogę zabrać środków 
z tego zadania . Odnośnie rozpoczętej budowy  domu ludowego w Głębokiem  będę się 
starał o dodatkowe środki z poza budżetu gminy na dokończenie budowy.
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4. Wniosek radnej Pani Krystyna Przybyła-Ostap  dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej w 
Bziance. Uważam , że na postawione na posiedzeniu komisji  zapytanie w tej sprawie 
udzieliłem wyczerpującego wyjaśnienia . Ze swej strony żałuje jeszcze raz , że Bzianka 
nie skorzystała z możliwości jaką jej składano gdy była budowana sieć kanalizacyjna we 



Wróblikach i Milczy. Trzeba było wówczas podjąć ten temat i byłoby po sprawie.
Ale  przechodząc  do  odpowiedzi  informuję  ,  że  prace  projektowe  są  kontynuowane. 
Projektant  otrzymał  zgłoszone uwagi  ,  co  do  opracowywanego projektu.  Jeśli  będzie 
gotowa dokumentacja , której koszty opracowania mają ponieść mieszkańcy Bzianki na 
zasadzie  jaka  obowiązywała  we  wszystkich  miejscowościach  ,  to  wówczas  będę 
podejmował działania w zakresie rozpoczęcia prac przy budowie kanalizacji w Bziance i 
w tych miejscowościach , które jeszcze nie mają wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Po tych wyjaśnieniach Burmistrza Gminy o zabranie głosu poprosił  radny Pan 
Kazimierz Kielar , który powiedział , że przyjął odpowiedź Burmistrza na postawiony 
wniosek , ale w uchwale jest zapis, że w wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek, 
a  ja  ją  za taką uważam z tego powodu,  że  przez  biuro konserwatorskie w Krośnie 
została  zlecona do opracowania dokumentacja  i  w miesiącu maju zostaną przez  nich 
rozpoczęte prace przy odnowieniu polichromii .

Zgłoszonego  wniosku  nie  możemy  rozpatrzyć  na  tej  sesji  z  uwagi  na  to,  że 
Burmistrz przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2007 rok  nie miał złożonego 
wniosku o ujęcie  takiego zadania.  W każdej chwili jak będzie złożony do Burmistrza 
Gminy wniosek zgodny z zapisami Uchwały , o której mówił radny Pan Kielar , to Rada 
na wniosek  Burmistrza Gminy może dokonać zmian w budżecie Gminy na 2007 rok – to 
wyjaśnienie  prowadzącego  obrady  sesji   Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

Z uwagi, że w toku dyskusji nad projektem budżetu Gminy Rymanów na 2007 rok 
zostały zgłoszone trzy wnioski formalne  Przewodniczący Rady poddał ich oddzielnie 
pod głosowanie z tym zastrzeżeniem  wpisanym do protokołu sesji, że wnioski te będą 
możliwe do realizacji w przypadku pozyskania dodatkowych środków do uchwalonego 
budżetu  Gminy  na  2007  rok  w  trakcie  jego  realizacji  i  pod  warunkiem,  że  zostaną 
spełnione wszystkie wymogi formalno – prawne.

1. Wniosek  radnego Pana  Stanisława Stapińskiego   o  dodatkowe środki  na  budowę 
domu ludowego w Głębokiem   -   przyjęty przy 15 głosach za.

2. Wniosek radnej Pani Krystyna Przybyła-Ostap – po opracowaniu dokumentacji przez 
mieszkańców rozpocząć budowę kanalizacji w Bziance w 2007 roku – przyjęty przy 
15 głosach za.

3. Wniosek  radnego   Pana  Kazimierza  Kielar  –  o  dodatkowe  środki  na  prace 
konserwatorskie  przy  polichromii  w  kościele  w  Klimkówce  ,  po  złożeniu  do 
Burmistrza Gminy wniosku przez proboszcza parafii  -  przyjęty przy 13 głosach za , 1 
przeciwnym i 1 wstrzymującym.

-  9  -

W głosowaniu jawnym przy 15 głosach za  została podjęta Uchwała Nr III / 13 / 06 
Rady Miejskiej w Rymanowie  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 
2007 rok.



/  Uchwała  -    załącznik do protokołu /

Po przyjęciu przez Radę Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2007 
rok o zabranie głosu poprosił Pan Burmistrz Gminy. Zwrócił się do Przewodniczącego Rady 
z zapytaniem w jakiej kolejności winna nastąpić realizacja wniosków z uwagi na to , że 
wnioski do projektu budżetu w swej zbiorczej opinii zawarła Komisja Budżetu, Gospodarki 
i Mienia i zostały również przyjęte na dzisiejszej sesji budżetowej.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zajął  stanowisko  ,  że  wnioski  po  spełnieniu 
wymogów  dokumentacyjnych  i  innych  uwarunkowań  niezbędnych  do  rozpoczęcia  ich 
realizacji na wniosek Burmistrza Gminy i zaopiniowaniu przez branżową Komisję Rady 
Miejskiej w Rymanowie będą rozpatrywane na sesjach Rady Miejskiej i wówczas mogą być 
podjęte uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w obradach sesji.

Po  przerwie  wznowił  obrady  i  wniósł  o  rozpatrzenie  punktu  9  porządku  obrad   - 
Informacja  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki   i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2006 rok.

Po  omówieniu  przez  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Pana Wojciecha Farbańca informacji w wykonania programu za 2006 rok 
– Rada postanowiła o  jej przyjęciu.

Dyskusji i zapytań nie było.

ad.10 porządku obrad
================

   Uchwałą Nr III / 14 / 06   Rada Miejska w Rymanowie przy 15 głosach za  uchwaliła 
Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 
rok.

/ Uchwała  -  załącznik do protokołu /
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ad. 11 porządku obrad
================

Rada przyjęła do wiadomości  przedstawioną przez  Pana Wojciecha Farbańca – 
informację z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Rymanów.



Dyskusji i zapytań nie było.

ad. 12 porządku obrad
================

Uchwałą Nr III / 15 / 06  Rada Miejska przy 15 głosach za przyjęła program 
przeciwdziałania narkomanii w gminie Rymanów na 2007 rok.

/ Uchwała - załącznik do protokołu/

Dyskusji i zapytań nie było.

ad. 13 porządku obrad    -     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie  :
================

1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2006 rok.

Pani  Bernarda Łożańska -  skarbnik Gminy przedstawiła wraz z uzasadnieniem 
projekt  Uchwały Nr III /  16 /  06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w 
budżecie  gminy Rymanów na 2006 rok  , która w głosowaniu jawnym została przyjęta 
przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.

Pani  BernardaŁożańska -   skarbnik  Gminy przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem 
projekt  Uchwały Nr III / 17 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wygasają  wraz z upływem roku 2006 , która w głosowaniu 
jawnym została przyjęta przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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3/ uchwalenia programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi
    działalność pożytku publicznego w 2007 roku. 

Pan   Wojciech  Farbaniec -   zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt 
Uchwały  Nr  III  /  18  /  06   Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  uchwalenia 
programu współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność 



pożytku publicznego w 2007 roku , która w głosowaniu jawnym została przyjęta przy 15 
głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4/ ustalenia miesięcznych diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.

Pan Rajchel Jan  -   Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały  Nr  III  /  19  /  06  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  ustalenia 
miesięcznych  diet  dla  sołtysów  i  przewodniczących  zarządów  osiedli, która  w 
głosowaniu jawnym została przyjęta przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

ad. 14 porządku obrad -   uchwalenie planu pracy Rady na 2007 rok
================

   Projekt  planu pracy Rady był  omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji 
Rady .  Po uwzględnieniu zgłoszonych przez radnych propozycji zmian i jego uzupełnień – 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Smolik – przedstawił  projekt planu pracy 
Rady Miejskiej w Rymanowie na 2007 rok.

W dyskusji radny Pan Stanisław Stapiński   – wystąpił z wnioskiem aby dokonać 
zamiany tematyki rozpatrywanych zagadnień , a konkretnie planowane na miesiąc sierpień 
rozpatrzenie  działalności  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Rymanowie wraz z oceną dostępności i jakości usług medycznych ująć w 
planie Rady do rozpatrzenia w miesiącu lutym , a informację na temat organizacji oświaty 
w Gminie Rymanów z miesiąca lutego rozpatrzyć w miesiącu sierpniu.

Innych uwag do przedstawionego projektu planu pracy nie było.

Zgłoszony wniosek w wyniku głosowania – za 5 i 10 przeciwnych został odrzucony.
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Przedstawiony  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  projekt 
Uchwały  Nr  III  /  20  /  06  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie na 2007 rok w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

/ Uchwała  - załącznik do protokołu /



ad. 15 porządku obrad
================

Burmistrz  Gminy  Rymanów  udzielił  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje  oraz 
wskazał sposób ich realizacji. Dokonamy poprawy stanu chodnika, o którym mówił radny 
Pan  Andrzej Biel . Interpelację radnego Pana Kazimierza Kielar skieruję do Zarządu Dróg 
Krajowych z  prośbą o  jej  rozpatrzenie.  Temat  progów zwalniających jest  nam znany – 
zastanowimy się nad tym problemem  jak go rozwiązać . Jest to temat dość skomplikowany.
Ponowimy  działania  profilaktyczne  z  zakresu  uświadamiania  właścicieli  psów,  jakie 
konsekwencje poniosą w przypadku pogryzień ludzi przez wałęsające się psy. 
Sprawę  wycinki  topoli  we  Wróbliku  Królewskim  zbadamy  czyją  jest  własnością  i  w 
zależności  od tego będzie wniosek do właściciela, albo do Zarządu Dróg o jej wycinkę. 
Zgłoszone interpelacje radnego Pana Chodynieckiego skieruje do załatwienia do Zarządu 
Dróg  Powiatowych  i  Wojewódzkich.  Rozpatrzymy  możliwość   zamontowania  lampy 
oświetlenia ulicznego o którą interpelowała radna Pani Ostap – Przybyła Krystyna.

Udzielone odpowiedzi zadowoliły zgłaszających interpelacje.

ad. 16 porządku obrad     -    Wnioski, zapytania i informacje
==================

1. Radny Pan Tadeusz  Chodyniecki  -

– wnioskuje o wykonanie podniesienia łapacza wody na ulicy Długiej we Wróbliku 
Szlacheckim,

2. Radny Pan Kazimierz Kielar  -

– wnioskuje o  udrożnienie odcinków rowu z nasypanej ziemi powstałej wskutek 
obsypywania się stromej skarpy brzegowej   przy drodze gminnej do kościółka w 
Klimkówce oraz o udrożnienie przepustów przy drodze gminnej biegnącej przez 
las w kierunku do Iwonicza Zdroju.

3. Radny Pan Stanisław Stapiński   -

– wnioskuje o :
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– naprawę nieświecącej lampy oświetlenia ulicznego koło Kółka Rolniczego w Milczy,

– wymianę  pierwszego kręgu betonowego przepustu na rogu Domu Ludowego w Milczy 
załamanego podczas wykonywania prac kanalizacyjnych przez co zmniejszyła się jego 
przepustowość,

– wykonanie naprawy zasypanego mostku przy wjeżdzie z drogi wojewódzkiej na ulicę 
Sadową do posesji Kijowskiej Marii . Podczas większych opadów zalewa jej posesję.



4. Radny Pan Tomasz Rajnik   -

– na odcinku drogi wojewódzkiej z Rymanowa w kierunku do Rymanowa Zdroju  jest duża 
różnica pomiędzy nawierzchnią asfaltu a poboczem drogi. Stwarza to duże zagrożenia dla 
użytkowników drogi. Często dochodzi tam do niebezpiecznych wypadków drogowych . 
Dla poprawy bezpieczeństwa wnioskuje o wykonanie podsypania poboczy .

5. Radny Pan   Andrzej  Wiernusz   -

– wnioskuje o :

– udrożnienie przytkanych rowów wraz z poszerzeniem przepustów na ulicy Mitkowskiego 
w Rymanowie,

– wykonanie studzienki odprowadzającej wodę do rzeki na zakończeniu ulicy Mickiewicza
 w Rymanowie,

– wydzielenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w Rynku w Rymanowie.

6. Radna Pani  Krystyna  Przybyła Ostap

– wnioskuje o ujęcie w planie na 2007 rok wykonanie nawierzchni na drodze w kierunku 
tzw. ŁOZY w Bziance . Jej stan tragiczny.

– poprawę nawierzchni drogi na tzw. przysiółek  GÓRA  w Bziance,

– naprawę  dróg  polnych  w  Bziance,  a  zwłaszcza  SZAFRANÓWKI  .  Wnioskuje  aby 
wywieżć tam żwir potrzebny do remontu, a mieszkańcy sami go rozplantują.

7. Pan Jan  Dudzik  – sołtys wsi Bałucianka

– wnioskuje o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych  o założenie płotków 
przeciwśnieżnych na odcinku 150 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką w 
kierunku wsi Bałucianka,
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8. Radny Pan Marian  Różowicz  -

– zwrócił  się z zapytaniem  czy będzie w przyszłym roku pozyskiwany żwir na 
rzekach.

9. Radny Pan Michał  Chentosz  -   skierował  zapytanie  jakim problemem jest  sprawa 
narkomanii w Gminie Rymanów.



10.  Pani  Maria  Knap -   dyrektorka  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w  Rymanowie  podziękowała  za  przyznaną  dotację  na  zakup  aparatu 
specjalistycznego do Laboratorium Analitycznego.

Na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Gminy Rymanów. 
Wykonanie łapacza wody na ulicy Długiej we Wróbliku Szlacheckim zostało zaplanowane 
do wykonania . Jak pozwolą warunki atmosferyczne to zostanie on wykonany. Droga do 
kościółka  jest  drogą  gminną  ,  ale  użytkowników tej  drogi  jest  dużo.  Najwięcej  z  niej 
korzysta Nadleśnictwo . Na wiosnę  zostaną udrożnione odcinki rowu.  Przepusty na drodze 
przez  las   sprawdzimy i  dokonamy ich  oczyszczenia.   Naprawę nieświecącej  lampy  w 
Milczy zgłosimy do naprawy Zakładowi Energetycznemu . Sprawdzimy stan zgłoszonych 
przez radnego Stapińskiego Stanisława przepustów drogowych i udzielę radnemu pisemnej 
odpowiedzi w temacie wjazdu do posesji p. Kijowskiej. Wniosek radnego Rajnika  skieruję 
do  Zarządu Dróg Wojewódzkich .  Sprawdzimy również  zgłoszone wnioski  w sprawach 
udrożnienia rowów przy ul. Mitkowskiego oraz ul. Mickiewicza .  Wskazane przez radną 
Panią Ostap – Przybyła  Krystyna  wnioski w zakresie  napraw dróg według mojej orientacji 
mają być rozkopane podczas prac kanalizacyjnych w Bziance. O ustawienie płotków przy 
drodze do Bałucianki wystąpię do Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie  . Trudno dzisiaj 
mówić , czy będzie pozyskiwany żwir na rzekach . Nie mam zgłoszeń aby istniał problem 
narkomanii  wśród młodzieży szkolnej . Obecnie jesteśmy bezpieczni .Przeciwdziałania w 
tym zakresie trzeba podejmować , aby  nie powtórzyło się ,co kiedyś w Rymanowie miało 
miejsce.
Były to udzielone odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone wnioski – zapytania,które 
zadowoliły wnioskodawców i pytających.

ad. 17 porządku obrad
================

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

Z okazji zbliżającego się  Nowego Roku 2007  Przewodniczący Rady  Miejskiej 
w Rymanowie złożył najlepsze życzenia wszystkim uczestnikom sesji .
Życzę Państwu dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.
Te życzenia kieruję do Waszych rodzin i bliskich oraz dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Rymanów.



Życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował :  Przewodniczący Rady

/ Wł. Cypcar /      Henryk  Smolik

     


