
P r o t o k ó ł   Nr IV / 07

        sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

        w dniu 23 lutego 2007 roku w sali Gminnego
        Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.

Obecni wg. załączonych list  obecności / załączniki /

Posiedzeniu przewodniczył  Pan  Henryk  S m o l i  k  -   Przewodniczący Rady Miejskiej  w 
Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9o5  , a zakończono o godzinie 14 30 .

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 Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan  Jan Kilar.

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

10.Nowo wybrani sołtysi sołectw w Gminie Rymanów.

11.Mieszkańcy  Gminy Rymanów.

Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia IV 
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 IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpił Pan Burmistrz Gminy, który 
wniósł  o  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''.

Z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji  wystąpił  radny Pan Stanisław Stapiński,  a 
dotyczył on  zdjęcia  punktu 11 otrzymanego porządku obrad podpunktu 1 – rozpatrzenie projektu 
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.
Uzasadnienie -  radni nie otrzymali stanowiska mieszkańców sołectwa Bzianka w sprawie zamiaru 
likwidacji Gimnazjum w  Zespole Szkół Publicznych w Bziance. . Jest to bardzo ważny problem 
społeczny i winna być rozpoczęta szeroka dyskusja nad istniejąca siecią szkół w Gminie , a nie 
przedkładać  pod  obrady  sesji  projektu  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji  Gimnazjum  w 
Bziance.

Zgłoszony wniosek poparła radna Pani Krystyna-Przybyła - Ostap z Bzianki. Według jej 
oceny  motywacja  gminy  w  sprawie  likwidacji  Gimnazjum  w  Bziance  jest  całkowicie 
nieuzasadniona.  Bo  jak  może  być  przyczyną  likwidacji  demografia  skoro  liczba  dzieci  w 
następnym roku szkolnym nie zmniejsza się. Tyle samo uczniów opuszcza trzecią klasę gimnazjum 
co przychodzi do pierwszej. Poczekajmy z tym zamiarem jeszcze jeden rok i wówczas nie będzie 
oporów społeczności Bzianki odnośnie zlikwidowania Gimnazjum .

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zgłoszonych wniosków do porządku obrad :
Wniosek 1.
,, wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 
Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  ,,  Rymanów  Zdrój  ''.  Wniosek  został  przyjęty  w 
głosowaniu : głosujących 15, za 15.

Wniosek 2.
,, zdjęcie z porządku obrad  pkt.11 projektu uchwały określonego w ppkt.1 w sprawie zamiaru 
likwidacji Gimnazjum w Bziance ''.
Wniosek został poddany głosowaniu : głosujących 15, za 5, przeciw 9 , wstrz.  się od głosu 1- 
wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady po wprowadzonych zmianach przedstawił porządek obrad IV sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

3. Przyjęcie porządku obrad .
4. Przyjęcie protokołu III sesji rady Miejskiej w Rymanowie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych w 

okresie od III sesji Rady.
6. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Gminy  w  okresie  między  sesjami,  a  zwłaszcza  z 

wykonania
uchwał podjętych na III sesji Rady Miejskiej.

7. Interpelacje radnych.
8. Informacja Burmistrza Gminy z przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 roku wyborów 

sołtysów i członków zarządu osiedli w Gminie Rymanów.
9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie za 2006 rok.
10.Informacja Burmistrza Gminy na temat organizacji oświaty w Gminie Rymanów.
11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance,
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2/ przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie,
3/ ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze  

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Rymanów,

4/  ustalenia  regulaminu  określającego  wysokość  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  
dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  
godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów,

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w :  Posadzie Górnej, Sieniawie, Wróbliku 
Szlacheckim, Wróbliku Królewskim,

6/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w :  Klimkówce,  Wróbliku 
Szlacheckim,

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

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego  
lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym , położonym w Rymanowie,

9/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,
10/ określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty 

w drodze inkasa,
11/  powołania  Rady  Społecznej  działającej  przy  Samodzielnym  Publicznym  Gminnym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie,
12/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''.

12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Zamknięcie sesji.

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

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu : głosujących 
15, za 15.

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

Do protokołu III sesji Rady Miejskiej  w Rymanowie uwagi wniósł radny Pan Stanisław 
Stapiński  ,  który  zarzucił,  że  w  protokole  brak  jest  zapisów  wyników  głosowań  zgłoszonych 
wniosków przez trzech radnych podczas  dyskusji  nad projektem budżetu Gminy Rymanów na 
2007 rok.  Zgłosił  również wniosek o rozważenie możliwości  nagrywania obrad sesji  Rady,  co 
pozwoliłoby na dokonanie analizy wystąpień radnych na sesji i porównanie zapisów zawartych w 
protokole z obrad sesji.
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Przewodniczący  Rady  nie  podzielił  postawionych  zarzutów  dotyczących  brakujących 
wyników głosowań w protokole  wniosków trzech radnych .  Po sprawdzeniu zapisu w protokole 
odczytał ten fragment protokołu gdzie są zapisane wyniki głosowania nad zgłoszonymi wnioskami 
i stwierdził, że radny nie dość dokładnie zapoznał się z protokołem z sesji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski do protokołu III sesji.
Wniosek 1. - dotyczący braku w protokole wyników głosowania trzech wniosków radnych :
Pana  Stapińskiego,  Pani  Przybyły  -  Ostap  i  Pana  Kielara  zgłoszonych  podczas  dyskusji  nad 
projektem budżetu Gminy na 2007 rok.
Wniosek w głosowaniu : za – 5, przeciw – 10 został odrzucony.

Wniosek 2  -  dotyczący nagrywania obrad sesji.
Wniosek w głosowaniu : za – 6, przeciw – 8 i wstrz. się od głosu 1 został odrzucony.

Po przegłosowaniu wniosków o głos poprosił radny Pan Kielar Kazimierz , który wniósł 
swoją  uwagą  ,  że  sformułowania  i  zapisy w protokołach  sesji  winny być tak   zapisane,  żeby 
odzwierciedlały przedstawione przez radnych ich wypowiedzi i stanowiska.

Przewodniczący Rady  postawił wniosek o przyjęcie protokołu III sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie .
Wniosek w głosowaniu :  za – 12 i wstrzymujących się – 3  został przyjęty.

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

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

/ Informacja - załącznik do protokołu  /

ad. 6 porządku obrad
-------------------------

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił informację ze swej działalności  wraz z 
informacją  z  wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  podjętych  na  III  sesji  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

/ Informacja - załącznik do protokołu /

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

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

– zgłosił interpelacje w sprawach dotyczących :
-  5  -

1/ zabudowy schodów wejściowych do pomieszczeń starej części domu ludowego w Klimkówce i 
ich przebudowy w taki sposób aby zlikwidować bezpośrednie ich wyjście na drogę powiatową, co 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ,



2/ na odcinku drogi powiatowej w Klimkówce na zakręcie przy wjeżdzie na drogę do kościółka 
pod  lasem  zostały  zamontowane  bariery  zabezpieczające.  Pozostał  drugi  problem  jakim  jest 
przepływająca tam rzeka . Jej koryto na tym łuku zostało tam wymyte tak , że woda płynie pod tą 
drogą. Droga ta jest tylko podtrzymywana przez drzewa rosnące na brzegu rzeki.

3/  zabezpieczenie  poprzez  wykonanie  regulacji  odcinka rzeki   gdzie  podmywana jest  pionowa 
skarpa brzegu po prawej stronie na wprost budynku szkoły w Klimkówce,

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

1/ zgłosił interpelacje w sprawie podjęcia zdecydowanych działań o pobieranie opłat za pobyt osób 
wjeżdżających na tereny letniskowe w rejonie zalewu w Sieniawie i Rudawki Rymanowskiej jako 
rekompensatę  za niszczenie tego środowiska,

2/ o wyjaśnienie podjętej decyzji przez Zarząd Klubu Sportowego '' Start '' o nie wyrażeniu zgody 
na rozgrywanie na tym gminnym obiekcie meczów piłkarskich drużyny  z Sieniawy.

3. Radny Pan Smolik Henryk – zam. Rymanów Zdrój ul. Kasztanowa 3/9

1/ zgłosił interpelacje w sprawie przepustu  na ul. Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju . Został on 
wybudowany z piaskowca jeszcze przez  Potockich. Duże obciążenie powodowane przez  wywóz 
drzewa z lasów ciężkimi samochodami sprawia, że że ulega on powolnemu niszczeniu. Prośba o 
rozeznanie tego tematu z uwagi na to, że przyczółki kamienie z piaskowca obrywają się, co zagraża 
życiu i zdrowiu obywateli .

4. Radny Pan Zywar Jan - zam. Wróblik Królewski 71

1/  zgłosił  interpelację   o  wyremontowanie  uszkodzonej  barierki  przy  Domu  Ludowym  we 
Wróbliku Królewskim przy drodze powiatowej . Zagraża to bezpieczeństwu obywateli .

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

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił informację  z przeprowadzonych wyborów 
sołtysów i członków zarządów osiedli , które zostały przeprowadzone w dniu 28 stycznia 2007 
roku
w  Gminie  Rymanów  według  nowych  zasad,  które  zostały   uchwalone  przez  Radę  Miejską  i 
wprowadzone do Statutów sołectw i osiedli. Wybory zostały przeprowadzone na wzór wyborów do 
rad gmin. Stały się powszechne , równe , bezpośrednie i odbyły się w głosowaniu tajnym  w dniu 
ustawowo wolnym od pracy . Prawo do głosowania miał każdy mieszkaniec Gminy , które posiada 
czynne prawo wyborcze.

Wnioski jakie zostały zauważone i zgłoszone przez społeczności sołectw i osiedli :

1/przyjęte zasady wyborów sołtysa  i członków zarządu osiedli zyskały uznanie wśród społeczności
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Gminy Rymanów , czego dowodem jest  ilość  zgłoszonych kandydatów i frekwencja wyborcza,

2/ rozważyć należy wprowadzenie rekompensaty finansowej dla członków Obwodowych Komisji 
Wyborczych ,

3/ rozważyć wniosek mieszkańców osiedli , aby równolegle z wyborami członków zarządu osiedla 
dokonywać  wyboru  przewodniczącego zarządu  lub  ewentualność  aby wybrany zarząd  sam się 



ukonstytuował .

/ Informacja z wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli – załącznik /

Prowadzący obrady sesji Pan Henryk Smolik – przewodniczący Rady  pogratulował wybranym 
sołtysom  uczestniczącym  w  obradach  sesji  i  życzył   dobrej  współpracy  z  Radą  Miejską  w 
Rymanowie.

ad. 9  porządku obrad
--------------------------

Pani  Danuta Penar  -  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 
omówiła informację z działalności Ośrodka za 2006 rok  zwracając uwagę na omówienie zadań 
jakie  ma realizować ta  placówka  dla  społeczności  Gminy dbając  o zaspokojenie  niezbędnych 
potrzeb osobom i rodzinom  w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w 
stanie same pokonać.

/ Informacja   -  załącznik do protokołu /

W zapytaniach radni pytali o wyjaśnienie zasad i warunków ubiegania się o zasiłek stały, zasiłek 
celowy. Zwrócili uwagę ,  aby  udzielana pomoc trafiała do rodzin najbardziej  potrzebujących i 
zgodnie z jej przeznaczeniem.

Stwierdzeniem,  że  Rada  Miejska  przyjęła  do  wiadomości  przedstawioną  informację  z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Rymanowie za 2006 rok zakończono omawianie tego
tematu.

ad. 10 porządku obrad
=================

Pan  Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy  omówił organizację oświaty w 
Gminie Rymanów.
W  swym  wystąpieniu  nawiązał  ,  że  oświata  to  bardzo  ważna  dziedzina  w  działalności 
samorządowej . Bardzo ważna i kosztowna . Na przestrzeni ostatnich lat państwo  niedoszacowuje 
wydatki na jej bieżące  prowadzenie. Samorząd braki pokrywa z dochodów własnych. O wysokości 
dopłat  decyduje  przede  wszystkim  sieć  szkolna.  Przy  rozdrobnionej  sieci  szkolnej  dopłaty  z 
budżetu JST są większe natomiast przy skonsolidowanej racjonalnej mniejsze.
Gmina Rymanów na bieżące utrzymanie oświaty wydatkowała w 2006 roku ogółem 12.106.847 zł. 
Ostateczna kwota subwencji oświatowej wyniosła 9.826.931 złotych. Koszty zadań  , które winny 
być subwencjonowane wyniosły 11.009.856 złotych.
Z budżetu gminy wydatkowano w związku z tym dodatkowo na te zadania kwotę 1.182.925 zł. 
Nadmienić należy, że kwota średniej wysokości subwencji na 1 ucznia wyniosła w 2006 roku 4.782 
zł,  natomiast  realne  wydatki  na  1  ucznia  w  naszej  gminie  wyniosły  5.257  złotych. 
Dostępne dane demograficzne upoważniają do hipotezy że w przyszłości konieczne będą zmiany w
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sieci szkolnej. Zmiany winny być dokonywane w taki sposób, aby uwzględniały dobro dzieci i 
młodzieży, warunki bazy dydaktycznej oraz koszty utrzymania szkół. 
Warto dokonywać zmiany ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, mieć na względzie faktycznie, a nie 
partykularnie pojęte dobro dzieci. Należy uwzględniać też kwestie osobowe, ludzkie związane z 
zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników placówek oświatowych.
Proponowana zmiana polega na likwidacji z dniem 31 sierpnia 2007 roku Gimnazjum w Bziance 
ze względów demograficznych i  stan techniczny budynku szkoły.  Obwód likwidowanej  szkoły 
przejmie  Gimnazjum  we  Wróbliku  Szlacheckim.  Uczniowie  Gimnazjum  w  Bziance  będą 



bezpiecznie dowożeni do Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim. Proponowane zmiany zyskały 
wstępną akceptację Komisji Stałych Rady Miejskiej w Rymanowie.

Po  wystąpieniu  Z-cy  Burmistrza,głos  zabrała  radna  z  Bzianki  Pani  Ostap-Przybyła 
Krystyna, która w imieniu własnym, Sołtysa wsi, Rady Sołeckiej i Rady Rodziców dokonała oceny 
przedstawionej motywacji Gminy w sprawie likwidacji Gimnazjum w Bziance.
Motywacja Gminy według ich oceny jest całkowicie nieuzasadniona. Bo jak może być przyczyną 
demografia skoro liczba dzieci w następnym roku szkolnym nie zmniejsza się, tyle samo uczniów i 
opuszcza trzecią klasę Gimnazjum co przychodzi do pierwszej.
Czy  można uzasadniać  zamiar  likwidacji  Gimnazjum złym stanem technicznym budynku,tym 
samym podważając celowość wykonanych remontów m. in: osuszanie budynku, wymianę podłóg, 
wymianę ciągu poszycia dachowego, więźby dachowej, budowę  sanitariatów i remontu wnętrza, a 
teraz  twierdzi  się,  że  stan  budynku  zagraża  naszym  dzieciom.  Jak  można  wysuwać  takie 
sformułowania skoro po likwidacji Gimnazjum planuje się tam przenieść całą resztę,,podstawówki'' 
z Domu Ludowego.
Ekonomia i oszczędności według naszej oceny też nie mają uzasadnienia. Bo teraz jest po jednym 
oddziale w Gimnazjum we Wróbliku a po połączeniu byłoby tam 34 i 40 osobowe klasy i zajdzie 
potrzeba  ich  podziału  i  utworzenia  dodatkowych  oddziałów,  bo  nie  wyobrażamy  sobie 
efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej w 40 osobowych klasach, a dojdą jeszcze koszty 
dowozu dzieci.

Uważamy, że wbrew temu co się tutaj twierdzi, warunki lokalowe szkoły w Bziance wcale 
nie są złe. Według naszej wiedzy, warunki lokalowe, piękny budynek szkoły nie jest czynnikiem 
najważniejszym w procesie dydaktyczno-wychowawczym. To czynnik ludzki ma tu najważniejsze 
znaczenie,  dobra  kadra  szkoły  tworząca  pozytywny  klimat  twórczej  pracy,  dobra  współpraca 
szkoły z rodzicami. Wiadomo, że jeśli domy rodzinne uczniów są niedaleko od szkoły, w tej samej 
miejscowości to ten rodzic jest dla dyrektora szkoły i nauczycieli zawsze pod ręką i może służyć 
mu pomocą. Różne imprezy pod patronatem szkoły i Rady Rodziców    sprawiają, że środowisko 
szkoła – wieś ulega ściślejszej integracji i w efekcie powstaje dla uczniów pozytywny klimat, w 
którym w pełni mogą rozwinąć swoje zdolności intelektualne i ukształtować osobowości. To często 
w takich szkołach jak nasza wykształcały się  wybitne osobistości.
Ponadto uważamy, że wyniki nauczania w szkole w Bziance na tle innych szkół w gminie też są 
dobre.  Wyniki  te  w bardzo dużej  mierze  zależą  od  zdolności  uczniów,  a  poza  tym,  trudno tu 
wzorować się na średniej, bo wiadomo średnia w dużych klasach nie może być porównywalna ze 
średnią w małych klasach, bo np. przy 10 uczniów w klasie wystarczy jeden uczeń ze słabszym 
wynikiem, który poważnie obniży średnią całej klasy, gdzie przy 30 uczniach w klasie ci sami 
uczniowie nie są w stanie tak bardzo tej średniej obniżyć. Tu zacytuję wywiad jakiego udzielił 
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pan Marek Legutko, który twierdzi, że przestrzeganie 
efektywności  pracy  szkoły  jedynie  poprzez  pryzmat  wyniku  uzyskiwanego  na  egzaminie  jest 
nieuprawnione i może być krzywdzące lub niesłusznie pozytywne. Chcemy tu także nadmienić, że 
wielu naszych absolwentów ukończyło studia wyższe i zajmują  często wysokie stanowiska.
Bardzo  często  słyszymy,  że  to  wszystko  dla  dobra  dziecka,  ale  nie  widzimy  tu  również 
uzasadnienia ponieważ dowóz uczniów do Gimnazjum we Wróbliku do szkoły jest ok. 1 km pieszo 
i to drogą ruchliwą, niebezpieczną (przejazd kolejowy, skrzyżowanie, brak chodnika).
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Panie i Panowie Radni, Panowie Burmistrzowie, dobro naszych dzieci powinno być nadrzędnym 
celem naszych działań. „Bo takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.
Biorąc to wszystko pod uwagę uważamy, że nie ma ani jednego powodu dla którego Gimnazjum w 
Bziance miałoby być zlikwidowane. Apelujemy do Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie   , aby 
przed podjęciem decyzji wszystkie przedstawione przez nas racje wzięli pod uwagę.

O wyjaśnienie przedstawionych w wystąpieniu radnej wątpliwości, Przewodniczący Rady 
poprosił Z-cę  Burmistrza Gminy. 

Odnośnie dowozu dzieci – dzieci będą zabierane autobusem  z przystanku spod budynku 



szkoły w Bziance i dowożone będą bezpośrednio pod Szkołę we Wróbliku .
Argumentem zasadniczym proponowanych zmian są przede wszystkim warunki lokalowe. 

Na poziomie gimnazjum powinno się stworzyć uczniom warunki do dobrego nauczania. Warunki 
bazowe w szkole w Bziance są złe.

Odnośnie liczebności oddziałów – to nie będzie w nich po 40 uczniów. W pierwszym roku 
nauki będzie 26 dzieci w kl. I,  w pozostałych tj. II i III gimnazjum w każdej klasie będą  po 2 
oddziały,  jeżeli  wszyscy  uczniowie  z  Bzianki  będą  chciały  kontynuować  naukę  we  Wróbliku 
Szlacheckim.

W trakcie prowadzonej dyskusji nad przedstawioną organizacją oświaty głos zabrali:

Radny Pan Chodyniecki Tadeusz – podzielam stanowisko mieszkańców, ja bym może też 
tak  postępował.  Mam przed  sobą  informację  z  gazety  „NOWINY” na  temat  planowanych  do 
likwidacji szkół w województwie podkarpackim. My też musimy patrzeć na ekonomię, a zwłaszcza 
na koszty kształcenia. Dla przykładu w Klimkówce kosztuje 4 tys złotych, w Bziance 7 tysięcy, we 
Wróbliku Szlacheckim 5.200 złotych. Jeżeli Burmistrz zabezpiecza dowóz dzieci od drzwi jednej 
szkoły pod drzwi drugiej szkoły, to będę głosował za likwidacją Gimnazjum w Bziance.

Zdaniem  radnej  z  Bzianki  w  dziecko  trzeba  inwestować  zawsze  i  nie  zgadzam  się  z 
wypowiedzią  radnego  Chodynieckiego,  że  musimy też  patrzeć  na  ekonomię.  Nasza  szkoła  to 
szkoła  przyjazna,  nie  rozumiem słowa  dobro  dziecka,  jest  to  slogan,  którego  nie  powinniśmy 
nadużywać . Winnyśmy też zwrócić uwagę ile dzieci w Polsce ginie  w drodze do szkoły. 

Po raz kolejny w swym wystąpieniu Z-ca Burmistrza podkreślił,  że przy podejmowaniu 
jakichkolwiek działań w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nie był brany pod uwagę jako 
najważniejszy argument ekonomiczny .

Zabierając  głos  Pani  Przybyła  Krystyna  –  sołtys  wsi  Bzianka,  stwierdziła,  że  o  dobro 
dziecka dba każdy rodzic. Do szkoły w Bziance chodzą dzieci z trzech obwodów szkolnych. Jeśli 
dojdzie,  że  Gimnazjum  w  Bziance  będzie  zlikwidowane,  to  nie  wszystkie  dzieci  pójdą  do 
proponowanego  Gimnazjum  we  Wróbliku  Szlacheckim.  Pójdą  do  Beska,  Trześniowa. 
Społeczeństwo żyje na wsi, gdzie dzieci nie mają żadnych klubów, świetlic. W naszej wiosce – 
szkoła jest jedyną placówką kultury. 

Kolejnym mówcą była Pani Skarbnik Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole w Bziance, 
która omówiła zakres udzielonej pomocy szkole przy zakupie 5 komputerów, drzwi do ubikacji, 
drzwi wejściowych do szkoły, sprzętu nagłaśniającego. Ogółem Komitet Rodzicielski na pomoc w 
utrzymaniu szkoły wydał 14.800 złotych.
Szkoła  w  Bziance  jest  to  Szkoła  naszych  przodków.  Patrzymy  na  to,  żeby  zapewnić 
bezpieczeństwo  dzieci  i  dobre  warunki  nauczania.  W  swym  wystąpieniu  nawiązała  do 
zorganizowanego  Dnia  Babci  i  Dziadka  przez  dzieci  szkolne.  Była  to  piękna  impreza,  która 
sprawiła przyjemność i utkwiła w pamięci uczestników, stąd moja prośba o pozostawienie dzieci, 
żeby w budynku szkolnym nie było pustki i ciszy.
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Przewodniczący Rady zapewnił przedstawicieli Bzianki, że Szkoła Podstawowa w klasami 
od 0 – VI pozostanie. Podczas odbytego spotkania z delegacją tej miejscowości została złożona 
obietnica, że poczynione zostaną przez nich starania o utworzenie stowarzyszenia, które zajmie sie 
prowadzeniem szkoły jak np. ma to miejsce w Rymanowie Zdroju – Desznie.
Również Pan Z-ca Burmistrza Gminy wyjaśnił, że szkoła zostaje, nikt jej obecnie nie zamierza 
likwidować.  Gmina  do  żadnej  ze  szkół  nie  kupowała  komputerów.  Złożoną  deklarację  o 
wyremontowanie  dwóch pomieszczeń klasowych wykonałem,  co  potwierdził  na  sesji  Dyrektor 
Szkoły w Bziance.



Kolejny  mówca  radny  Pan  Kielar  Kazimierz  –  podzielił  się  uwagą,  że  uzyskał  on 
informację o zamiarze likwidacji szkoły w dniu 6 lutego br. Wcześniej jako radny, zapoznałem się 
z przedłożonym materiałem wyliczeniowym, ile co kosztuje.
Z wystąpienia  radnego Chodynieckiego wynikało,  że  liczy się  tylko ekonomia.  My jako Rada 
odrzuciliśmy zgłoszony wniosek radnego Stapińskiego o zdjęcie z porządku obrad rozpatrzenia 
projektu  uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji  Gimnazjum w Bziance.  Uważam, że  na dzień 
dzisiejszy jest to złe rozwiązanie. Dziecko jak najdłużej winno być przy rodzicach, może wówczas 
ta chuliganeria nie będzie tak szybko postępować.

Radny Pan  Stapiński  Stanisław –  inaczej  chciałem spojrzeć  na  to  zagadnienie.  Podjęte 
dzisiaj  rozstrzygnięcie  będzie  miało  wpływ  na  pracę  naszej  Rady.  W procesie  dydaktycznym 
uczestniczy  rodzina.  Zasadnym  byłoby  korzystać  z  opinii  specjalistów.  Przeważają  opinie,  że 
rodziceodgrywają  ważną  rolę  w kształtowaniu  postaw dzieci.  Należy wziąć  pod uwagę  opinie 
mieszkańców Bzianki.  Wnoszę pod rozwagę wszystkim radnym  o ,,  nie wylewanie dziecka z 
kąpielą''. Dajmy sobie trochę czasu w tym temacie. 

Kolejne wystąpienie poprzedzone zostało pełną prezentacją zabierającego głos w dyskusji 
Radnego. Nazywam się  Biel Andrzej,  jestem z wykształcenia nauczycielem. W zawodzie jako 
nauczyciel pracowałem 2 lata, kolejne 23 lata zajmowałem stanowisko dyrektorów szkół. Nie chcę 
być posądzony o populizm, będę przedstawiał tylko fakty:

-  po  pierwsze  –  to  przedstawienie  przez  Przewodniczącego  Rady  informacji,  że 
proponowana likwidacja Gimnazjum uzyskała wstępną akceptację Komisji Rady. Uczestniczyłem 
w  posiedzeniach  komisji,  na  których  nie  było  zajętego  stanowiska  w  sprawie  likwidacji 
Gimnazjum w Bziance.

Obecnie zabieram głos  jako nauczyciel i wymienię te czynniki, które winny decydować o 
likwidacji szkoły:
– złe nauczanie – poziom – a to nie dotyczy tej placówki. Będący w posiadaniu radnego Pana 

Chentosza Michała materiał przedstawiający wyniki egzaminu gimnazjalnego z całego powiatu 
krośnieńskiego stawiają Gimnazjum w Bziance w czołówce, są inne szkoły z gminy Rymanów z 
gorszymi wynikami. Trzeba by i te inne słabsze likwidować opierając się na argumencie – złego 
nauczania,

– demografia – dotyka całej gminy, nie tylko Bzianki. W Bziance jest 34 dzieci, co się stało, że tak 
nagle chcemy likwidować tam Gimnazjum. 
Ten argument demograficzny – wrzućmy do kosza – odpada.

– naciski z góry – od 1999 roku nasz Rząd wprowadził zupełnie niepotrzebną reformę oświatową 
proponując gminom duże szkoły, a my wam damy pieniądze. Niektóre gminy dały się na to 
nabrać, my jednak nie zrobiliśmy tego.  Jestem pełen uznania dla zarządzających naszą gminą, 
że w tym okresie nie doszło do likwidacji żadnego gimnazjum. Było to dobre i sprawdzone 
pociągnięcie. Trend ten się ostatnio zmienił. Zwiększyła się subwencji dla gmin, planowane są 
większe dotacje dla małych placówek. Kurator nie podejmuje decyzji, co do likwidacji szkół 
podstawowych. Proszę o rozwagę radnych w tym temacie.

– 10 -

-  argument  koronny  poruszony  przez  radnego  Pana  Chodynieckiego  –  55  tys.  zł   rocznie 
zaoszczędzi Gmina przy likwidacji Gimnazjum w Bziance. Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku 
Szlacheckim winien być zlikwidowany, bo nie utrzymuje się z subwencji, dotyczy to i innych szkół 
poza Rymanowem i Klimkówką.
Inne   planowane  w  2007  roku  wydatki  budżetowe   to  np.  zakup  śmieciarki  –  160  tys.  zł 
opracowanie dokumentacji na basen 86 tys złotych. 
Ten argument włożyć między bajki.  
-warunki lokalowe – porównując je,  na pewno szkoła we Wróbliku ma lepsze, ale  czy one są 
najważniejsze. Lepszy,, domek ciasny '' ale własny- zostawmy im ten domek niech sobie w nim 



gospodarzą.
Radny Pan  Chodyniecki  Tadeusz  –  nawiązał  do  wypowiedzi  pani  sołtys  z  Bzianki,  że 

martwi się tym, co się stanie z domem ludowym. To pani jako sołtys będzie się nim opiekowała. 
Dobrze i  zawsze pod publiczkę mówi radny Pan Biel  Andrzej,  ale  na pytanie zadane podczas 
posiedzenia Komisji, co będzie za rok jak Rada teraz nie zlikwiduje Gimnazjum – padła odpowiedź 
– być może nie przyjdę na sesję Rady.

Na postawione przez radnego Pana Biel Andrzeja  argumenty, starał się odpowiedzieć  w 
swoim wystąpieniu Z-ca Burmistrza. Argumentem zasadniczym proponowanych zmian  są warunki 
lokalowe do nauki.

W budynku szkoły przeprowadzane były remonty, miały być lepsze warunki do nauki, a 
.tymczasem dalej mówi się, że warunki nauki są złe – stwierdza pani sołtys Bzianki.

O zabranie głosu poprosił Burmistrz Gminy Rymanów.
Myślę, że dyskusja winna zmierzać do zakończenia. O tym samym problemie mówimy w 

różny  sposób.  W  tej  informacji  przekazaliśmy  radnym  dane  statystyczne,  które  są 
odzwierciedleniem całej sytuacji oświatowej w Gminie.
Zdając sobie sprawę, że jest to decyzja trudna i odpowiedzialna, niektórzy kierują się emocjami. 
Przed dwoma laty daliśmy sobie  szansę mając  nadzieje,  że coś  się  zmieni  w tym zakresie  na 
szczeblu centralnym. Nic się do tego czasu nie zmieniło na lepsze. Nie ekonomia – ale demografia 
zmusza nas do dokonywania kolejnej zmiany w sieci szkolnej Gminy. W niedługim czasie zjawisko 
to  będzie  się  nawarstwiać.  Racjonalizacja  sieci  jest  procesem  koniecznym,  ale  przy  jej 
przeprowadzaniu będziemy kierować się przede wszystkim dobrem dzieci,  aby zdobywały one 
właściwe wykształcenie.  Mały,  ciasny ale własny domek w Bziance zostaje,  w którym uczyć i 
wychowywać się będzie dzieci w klasach 0 – VI.

W gimnazjach kładzie się duży nacisk na nauczanie, aby dzieci je kończące mogły być 
właściwie przygotowane do kontynuowania dalszej nauki w wybranych szkołach średnich.
Niejednokrotnie  potrzeba  pół  roku,  aby  nauczyciele  szkół  średnich  wyrównywali  poziom 
przygotowania dzieci do dalszej nauki. A to jest zjawisko niekorzystne, gdyż zamiast kontynuować 
nowy cykl nauczania, najpierw trzeba nadrabiać zaległości.

W dalszej części wystąpienia nawiązano do kontynuacji nauki na szczeblu wyższym. Jest 
coraz więcej absolwentów szkół wyższych. Dziś Unia Europejska stawia Polsce warunki – daje 
środki na budowy dróg, ale pod jednym warunkiem, że liczba osób z wyższym wykształceniem 
technicznym wzrośnie o 15 %. W Polsce dominują uczelnie o profilu humanistycznym. Łatwiej jest 
wykształcić  prawnika,  marketingowca  aniżeli  inżyniera  w  uczelni  technicznej.  Brak  jest 
warsztatów do przygotowania technicznej kadry.
Chcemy, żeby dzieci uczące się w naszych Gimnazjach poszły do dobrych szkół, gdzie są osiągane 
dobre  wyniki  w  nauce,  a  po  ich  ukończeniu  kontynuowali  naukę  w  wybranych  przez  siebie 
uczelniach.
Po wstąpieniu Burmistrza Gminy prowadzący obrady sesji zamknął dyskusję nad przedstawioną 
informacją w temacie organizacji oświaty w Gminie Rymanów.
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ad. 11 porządku obrad   -    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
---------------------------

Pan   Wojciech  Farbaniec –  z-ca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały  w 
sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.

Poinformował, że Kurator Oświaty wyda  opinię po podjęciu przez Radę Uchwały.

W głosowaniu jawnym przy 9 głosach za i 6 głosach przeciwnych  została podjęta Uchwała 
Nr IV / 21 /07 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.



/ Uchwała - załącznik do protokołu /

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godziny 12 25 

Po przerwie wznowił obrady kontynuując przyjęty porządek obrad.

Jesteśmy w podpunkcie 2 punktu 11 . rozpatrzenie projektu Uchwały w sprawie :

2/ przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Pan  Henryk Smolik – przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt Uchwały Nr IV / 22 / 
07 Rady Miejskiej  w Rymanowie w sprawie przyjęcia rocznych planów pracy stałych Komisji 
Rady Miejskiej w Rymanowie , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

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

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt tej uchwały i że Komisja 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego projekt tej uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Z  uwagi  na  brak  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
Uchwały. W wyniku głosowania głosujących 15 , za 15 -  Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego ,  szczegółowy sposób  obliczania  wynagrodzenia  za 
godziny  ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw oraz innych  świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów.

Przewodniczący Rady poinformował, że radni otrzymali projekt tej uchwały i że Komisja 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego projekt tej uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Z  uwagi  na  brak  głosów  w  dyskusji  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
Uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15  - Uchwała została podjęta.
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5/  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wszystkie  projekty  uchwał  dotyczące  gospodarki 
nieruchomościami , które radni otrzymali były rozpatrywane przez Komisję Budżetu, Gospodarki i 
Mienia i uzyskały pozytywne opinie.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15  - Uchwała została podjęta.



/ Uchwała - załącznik do protokołu /

6/  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z  uwagi  na  brak  głosów  w  dyskusji   Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 14 i przeciw – 1  - Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

7/  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15 – Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

8/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Królewskim.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15 – Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

9/  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Klimkówce.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 15 – Uchwała została podjęta.
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/ Uchwała - załącznik do protokołu /

10/  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Wróbliku Szlacheckim.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 15  -  Uchwała została podjęta.



/ Uchwała – załącznik do protokołu /

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

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15 – Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

12/  w  sprawie  udzielenia  zgody  Burmistrzowi  Gminy  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
samodzielnego lokalu użytkowego w budynku  wielolokalowym, położonym w Rymanowie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 14 , przeciw – 1 – Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

13/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.

Pani skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały. 
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Komisja  Budżetu,  Gospodarki  i  Mienia  projekt  tej 
uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 15  - Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

14/  w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej  i  zarządzenia poboru tej  opłaty w 
drodze inkasa.

Pan  zastępca Burmistrza Gminy odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Mienia rozpatrywała
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i opiniowała projekt tej uchwały. Komisja przyjęła wniosek aby stawka przy sprzedaży na stoisku 
własnym  za  każdy  1m2  powierzchni  placu  zajętego  na  stoisko   wynosiła  3,00  zł.  W 
przedstawionym projekcie  uchwały proponowana jest stawka 4,00 zł.
Przewodniczący Komisji  Budżetu Pan Sikora Zbigniew wystąpił  z wnioskiem aby poddać pod 
głosowanie przyjętą stawkę przez Komisję  3 zł.

Przewodniczący Rady zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.
Wniosek został poddany głosowaniu: głosujących 15, za – 7 , przeciw – 5 . wstrzymujących – 3 
-wniosek  został przyjęty.
Obowiązująca  stawka  przy  sprzedaży  na  stoisku  własnym  za  każdy  1m2  powierzchni  placu 
zajętego na stoisko wynosi 3,00 złote.



Z przyjętą poprawką - Uchwała w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa została przyjęta przy 15 głosach za.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

15/ w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały. 
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za – 15  - Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

16/  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''.

Pan Burmistrz Gminy odczytał projekt uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 15 – Uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

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

Burmistrz Gminy Rymanów udzielił  odpowiedzi  na zgłoszone interpelacje oraz wskazał 
sposób ich realizacji.  Odnośnie  zabudowy schodów wejściowych do pomieszczeń starej  części 
domu ludowego w Klimkówce i ich przebudowy. Muszę zasięgnąć opinii fachowców i drogowców 
–  jest  to  sprawa  do  dalszego  załatwienia.  O  umocnienie  brzegów  w Klimkówce  wystąpię  do 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji wcześniej jednak trzeba zlokalizować i wskazać im miejsca 
gdzie potrzeba wykonać zabezpieczenia brzegów.
Odnośnie  pobierania  opłat  od  osób  wjeżdżających  na  tereny  letniskowe  w  rejonie  zalewu  w 
Sieniawie i Rudawki Rymanowskiej. Nie mamy podstaw aby takie opłaty wprowadzić.
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Tereny te nie stanowią własności Gminy. Uważam , że jest potrzeba nad tym pracować .  Proponuję 
pod rozwagę odbycie spotkania  Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych z udziałem 
przedstawicieli Nadleśnictwa i Instytutu Odrzechowa celem omówienia tego tematu i być może 
zostaną  na  nim podjęte   pewne  ustalenia  ,  o  których  wystąpił  radny Pan  Sikora.  Sprawę  nie 
wyrażenia zgody na rozgrywanie meczów drużyny z Sieniawy na boisku w Rymanowie wyjaśnię. 
Radnego proszę o kontakt ze mną w tej sprawie.
Sprawdzimy stan przepustu o , który interpelował radny Pan Smolik. Obojętnie czyj on jest , znaki 
– ostrzeżenia będą ustawione. Niebawem też przystąpimy do naprawy uszkodzonej barierki ,  o 
naprawę której wystąpił radny Pan Zywar Jan.

Udzielone odpowiedzi zadowoliły zgłaszających interpelacje.



ad. 13 porządku obrad - Wolne wnioski i informacje
---------------------------

1. Radny Pan Chentosz Michał -

– wnioskuje  aby  prace  regulacyjne  na  rzece  Tabor  rozpocząć  od  usuwiska  przy  ul. 
Nadbrzeżnej  koło  posesji  Pana  Rygla  .  Jest  to  odcinek około  70  metrowy w stanie 
krytycznym.

– wnioskuje o wybudowanie zapomnianego chodnika w Rymanowie Zdroju od mostu do 
ulicy Dębowej.

2. Radny Pan Różowicz Marian  - zwrócił się z zapytaniem  w sprawach dotyczących :

– terminu  zakończenia   remontu  adaptowanej  starej  szkoły  na  salę  gimnastyczną  w 
Kilmkówce z uwagi na to, że prace te znacznie się wydłużają,

– oczyszczenia rowu melioracyjnego przy boisku sportowym w Klimkówce,
– wybudowania lamp oświetlenia ulicznego na ul. Księdza Waisa  w Klimkówce.
– czy będzie w tym roku  pozyskiwany żwir .

3. Radny Pan Kielar Kazimierz -

– wystąpił z wnioskiem aby w planowanych zadaniach z zakresu rozbudowy , budowy 
nowych odcinków oświetlenia ulicznego ująć oświetlenie dróg w Klimkówce,

– wnioskuje  o  spowodowanie  ułożenia rozrzuconych płyt  drogowych w rzece przy ul. 
Rzecznej w miejsce, które zabezpieczały one przebiegający korytem rzeki wodociąg,

– pyta, czy mieszkańcy ul. Leśnej / Fichty / mają  szanse korzystać z wody bieżącej z 
wodociągu . Czy planowane są jakieś rozwiązania , które umożliwią im korzystanie z 
sieci wodociągowej.

4. Radna Pani Ostap – Przybyła Krystyna -

– wnioskuje o wykonanie udrożnienia przepustów / mostków / w rejonie :
– w przysiółku GÓRA  -  k. Buczek Marian,
– w środku wsi - koło Rymanowicza,
– droga do Polańskiego

oraz na drodze powiatowej.
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5. Radny Pan Stapiński Stanisław -

– wnioskuje o :

– ustawienie  tablic  zakazujących  wysypywania  śmieci  i  likwidacji  już  powstałego  wysypiska 
śmieci w Zmysłówce,

– zamontowanie barierki na ulicy Szkolnej w Milczy,
– wykonanie oświetlenia na ulicy Słonecznej w Milczy / końcówka ulicy – 3 lampy /,
– o zainteresowanie się rozwaloną kapliczką przy drodze od Haczowa do Wróblika,
– o  rozwiązanie  problemu dorastającej  młodzieży  ,  może  by ktoś  pomyślał  jak  pomóc  im w 

rozwiązaniu tego problemu nie tylko w Milczy, ale na całej Gminie. Zawnioskował o powołanie 
dorażnąej komisji d/s młodzieży, aby wspólnie przedyskutować i rozwiązać ten problem.



6. Radny Pan Rajnik Tomasz -

- wzdłuż rzeki na granicy Posada Górna – Rymanów Zdrój / ul. Nadbrzeżna i ul. Dębowa 
wyrzucane są śmieci /. Nie są one wizytówką naszej Gminy Uzdrowiskowej . Prośba o podjęcie 
zdecydowanych działań w celu zaprzestania wyrzucania tam śmieci i usunięcia tego co juz tam 
zostało wyrzucone.

Na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.

Odnośnie regulacji koryta rzeki Tabor z Rymanowa do Rymanowa Zdroju – zapytanie czy można 
rozpocząć ją od wskazanego miejsca przez radnego Pana Chentosza trudno jest mi odpowiedzieć. 
Nie wiem w jakim okresie  będą prowadzone te  prace .  Dzisiaj  ,  co mogę powiedzieć zostały 
wyznaczone drzewa do wycinki na tym odcinku rzeki . Zwrócimy się do mieszkańców o dokonanie 
ich  wycinki  w  zamian  za  pozyskane  drzewo.  Budowa  wskazanego  odcinka  chodnika  jest 
planowana i zadanie to zostanie wykonane.
Sam jestem zaniepokojony zakończeniem prac remontowych w sali gimnastycznej w Klimkówce 
przez  Zakład  Remontowo  –  Budowlany  DROZDBUD  .  Będziemy naliczać  kary  wykonawcy. 
Sprawdzimy czyją własnością jest rów melioracyjny koło stadionu w Klimkówce, jeśli gminy to 
wykonamy  ,  jeśli  Spółki  Wodnej  to  wystąpimy  o  jego  wyczyszczenie.  Wybudowanie  lamp 
oświetlenia ulicznego na ulicy Księdza Waisa w Klimkówce jest mi znane . Wykonawca , który 
wykonywał kablowanie sieci elektrycznej w tym rejonie miał założyć kabel 5-cio przewodowy, a 
założył 4-ro przewodowy. Drogo kosztować będzie zamiana tego kabla. Jeszcze raz przyjrzę się tej 
sprawie.  Nie wiem , czy będziemy pozyskiwać żwir z koryta rzeki Wisłok . Będziemy występować 
o uzyskanie zgody na pozyskanie żwiru – to odpowiedź dla radnego Pana Różowicza.
Odnośnie ujęcia w planowanych zadaniach budowy nowych odcinków sieci oświetlenia ulicznego 
w Klimkówce uważam ,  że  w Klimkówce nie  jest  aż  tak  żle  .  Jeśli  chodzi  o  wskazaną  ulicę 
Słoneczną  ,  chyba  jest  to  nowy  wniosek  .  Wszystko  od  razu  nie  da  się  zrobić  .  Nie  umię 
odpowiedzieć na postawione zapytanie , czy mieszkańcy ul. Leśnej /  Fichty / mają kiedyś szansę 
korzystać z wybudowanej sieci wodociągowej.  Zlecę rozpoznanie z prośbą o informację jak to 
rozwiązać . Zakład Gospodarki Komunalnej sprawdzi skąd zostały zabrane płyty z koryta rzeki . 
Jeśli z przebiegającego tam wodociągu to spowoduję o jego zabezpieczenie – to odpowiedź dla 
radnego Pana Kielara.
Wskazane miejsca udrożnienia przepustów drogowych przez radną Panią Przybyła-Ostap Krystynę 
sprawdzimy czyją  są one własnością.
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Radnego Pana  Stapińskiego po sprawdzeniu  miejsca  gdzie  jest  zlokalizowane wskazane dzikie 
wysypisko śmieci poinformuję o podjętych działaniach. Zamontujemy barierkę na ulicy Szkolnej w 
Milczy.  Wniosek  o  zamontowanie  3  lamp  oświetlenia  na  końcowym  odcinku  ul.  Słonecznej 
zostanie rozpatrzony  i sprawdzone zostanie wskazane  miejsce rozwalonej kapliczki . Problem 
dorastającej młodzieży jest to temat rzeka. Zastępca Burmistrza  zadeklarował podjęcie współpracy 
pod warunkiem,  że  włącza  się  w nią  dorośli  ludzie  ,  którzy zaopiekują  się   młodzieżą.  Będę 
oczekiwał propozycji . Niech inicjatywa wyjdzie od młodzieży.
Poczynię działania o zaprzestanie wysypywania śmieci, o których wnioskował radny Pan Rajnik .

Były  to  udzielone  odpowiedzi  na  zgłoszone  wnioski  –  zapytania,  które  zadowoliły 
wnioskodawców i pytających.

ad. 14 porządku obrad
---------------------------

Prowadzący obrady IV sesji Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 



poinformował, że porządek obrad IV sesji Rady  Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 
całości.

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

Na tym protokół   zakończono.

Protokołował :  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

Wł. Cypcar            Henryk  Smolik


