
   P r o t o k ó ł  Nr  IX / 07

sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu  31  sierpnia  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 9 oo   , a zakończono o godzinie 13 45  .

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 Rymanów Pan Wojciech  Farbaniec.

4. Sekretarz  Gminy  Pan  Marek  Penar .

5. Skarbnik Gminy Pani Bernarda  Łożańska.

6. Radca Prawny Pani  Bożena  Zajdel.

7. Komendant Komisariatu Policji  w Rymanowie Komisarz Zbigniew Jaworski.

8. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan Kilar.

9. Architekt Pan Mieczysław  Krukierek.

10.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

11.Sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju.

12.Mieszkańcy Gminy Rymanów.

Obrady  VII  sesji  rady  Miejskiej  w  Rymanowie  otworzył  Przewodniczący  Rady  –  Pan 
Henryk Smolik.  Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał  radnych oraz zaproszonych 
gości.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład Rady 15 – radnych, w sesji uczestniczyło 
15 – radnych.
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Po otwarciu sesji  Pan  Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego, porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z wnioskiem o zmianę otrzymanego porządku obrad wystąpili :
1/  Burmistrz Gminy Rymanów,
2/  radny Pan  Sikora  Zbigniew,
3/  radny Pan  Kielar Kazimierz.

Wnioski Burmistrza Gminy dotyczyły :

– zdjęcia z porządku obrad  rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy  zgody na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej   nieruchomości  stanowiącej  własność 
Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim,

– uzupełnienia  porządku obrad  o rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie   przyjęcia  przez 
Gminę Rymanów do prowadzenia zadań publicznych należących do Powiatu Krośnieńskiego,

Wniosek radnego Pana Zbigniewa Sikory dotyczył :

– zdjęcia z porządku obrad rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie.

Wnioski radnego Pana Kazimierza Kielar  dotyczyły :

 uzupełnienie  porządku obrad  o  :
– rozpatrzenie prośby  6 mieszkańców  przysiółka ,, Fichty '' ul. Leśna w Klimkówce skierowanej 

do  Burmistrza  Gminy  o  pomoc  w  podłączeniu  ich  gospodarstw  do  istniejącego  wodociągu 
komunalnego,

– powołanie gminnego zespołu do pomocy w opracowaniu programu odnowy wsi na lata 2007 – 
2013.

Innych wniosków nie było.

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania zgłoszonych wniosków do porządku obrad w 
kolejności ich zgłoszenia.

Wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  rozpatrzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
Burmistrzowi  Gminy zgody na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej 
własność Gminy Rymanów, położonej w Króliku Polskim.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za – 15.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez 
Gminę Rymanów do prowadzenia zadań publicznych należących do Powiatu Krośnieńskiego.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15 , za – 14 , 1 wstrzymujący.

Wniosek  o  zdjęcie  z  porządku  obrad  rozpatrzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej 
własność Gminy Rymanów, położonej w Sieniawie.
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Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15 , za – 14 , 1 wstrzymujący.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie prośby 6 mieszkańców przysiółka ,,Fichty'' 
ul.  Leśna  w  Klimkówce   skierowanej  do  Burmistrza  Gminy  o  pomoc  w  podłączeniu  ich 
gospodarstw do istniejącego wodociągu komunalnego.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15, za – 7 , przeciw – 6 , wstrzymujących – 2.

Wniosek o uzupełnienie gminnego zespołu do opracowań programu odnowy wsi na lata 2007 – 
2013. 
Po  udzielonych  wyjaśnieniach  przez  zastępcę  Burmistrza  Gminy  wnioskodawca  radny  Pan 
Kazimierz Kielar  wycofał swój wniosek.

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

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu VII sesji i VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych w 
okresie od VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

5. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 
uchwał podjętych na VII sesji i VIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.

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

7. Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

8. Rozpatrzenie prośby mieszkańców przysiółka ,, Fichty '' ul. Leśna w Klimkówce skierowanej do 
Burmistrza  Gminy  o  pomoc  w  podłączeniu  ich  gospodarstw  do  istniejącego  wodociągu 
komunalnego.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  
Planu zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je  
terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów, Ladzin / część zachodnia / i Wróblik  
Królewski,

2/  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  
Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  terenu  budowy  turbin  wiatrowych  i  otaczających  je  
terenów rolnych w miejscowościach : Ladzin / część wschodnia / i Wróblik Szlachecki,

3/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  
Przestrzennego ,, RYMANÓW '',
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4/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  



Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ '',

5/  przyjęcia  przez  Gminę  Rymanów  do  prowadzenia  zadań  publicznych  należących  do  
Powiatu Krośnieńskiego,

6/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2007 rok,

7/ podjęcia działań zmierzających do zmiany granic miasta Rymanowa,

8/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rymanowa i sołectwa Posada Górna  
w przedmiocie zmian granic Miasta Rymanowa oraz zniesienia sołectwa Posada Górna,

9/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w Posadzie Górnej,

10/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie,

11/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje  radnych.

11.Wnioski  i  informacje.

12.Zamknięcie  sesji.

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

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

Przyjęcie protokołu VII sesji odbytej w dniu 12 czerwca 2007 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało – 15 radnych.

Przyjęcie protokołu VIII sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 24 lipca 2007 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało – 15 radnych.
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ad. 4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 
VII sesji.



Informację / załącznik do protokołu / o działaniach Przewodniczącego rady w okresie od VII 
sesji przedstawił Przewodniczący Pan Henryk  Smolik.

ad.  5  .  Informacja  z  działalności  Burmistrza  Gminy  w  okresie  między  sesjami  i 
informacja  z  wykonania  uchwał  podjętych  na  VII  sesji  i  VIII  sesji  nadzwyczajnej  Rady 
Miejskiej.

Informację / załącznik do protokołu / o pracy Burmistrza za okres od VII sesji przedstawił 
Burmistrz Pan Jan Rajchel.

Informację / załącznik do protokołu / z wykonania uchwał podjętych na VII sesji i VIII sesji 
nadzwyczajnej przedstawił Burmistrz Pan  Jan  Rajchel.

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

>  Radny  Pan  Zbigniew  Sikora   z  Sieniawy   zgłosił  interpelację  w  sprawie  dalszej 
kontynuacji rozpoczętych działań zmierzających do remontu lub budowy mostu w Pastwiskach z 
uwagi , że w 2011 rok  planowane jest rozpoczęcie budowy zbiornika w Wernejówce.  Do tego 
czasu musi być przygotowany most do przejazdu ciężkich samochodów.

>  Radna  Pani  Zofia  Dereniowska  z  Królika  Polskiego  zgłosiła  interpelację  w  sprawie 
wykonania naprawy nawierzchni na 1 i 3 moście w Bałuciance z uwagi na znaczne ich uszkodzenia, 
które nie wytrzymają zbliżającego się okresu zimowego oraz o naprawę popękanej nawierzchni 
asfaltowej na drodze przy wjeżdzie do Bałucianki.

> Radny Pan Maciej Kandefer z Rymanowie zapytał o ustawienie koszy na śmieci przy 
chodniku na odcinku  od szkoły do  sklepu ,, Biedronka '' przy ul. Bieleckiego w Rymanowie,

> Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki  zwrócił się  w sprawach :
– ze  względu  na  załamany  most  na  ul.  Zdrojowej   w  stronę  Wólki  w  Klimkówce  dokonać 

oznakowania drogi ,  że jest nieprzejezdna oraz z uwagi na wytyczony tam szlak turystyczny 
wprowadzić zakaz ruchu dla pieszych,

– podjęcia działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przy wyjeżdzie z ul.  ks.  Waisa  i  z ul. 
Kwiatowej  w Klimkówce na  drogę powiatową z uwagi  na  ograniczoną widoczność na tych 
odcinkach,

– zamiast ustawienia uzgodnionej po wizytacji na miejscu   barierki zabezpieczającej bezpośrednie 
wejście ze schodów  domu ludowego w Klimkówce na drogę powiatową podaje pod rozwagę 
swoją sugestię o usytuowanie schodów wzdłuż południowej strony tego budynku .

>  Radny  Pan  Smolik  Henryk z  Rymanowa  Zdroju  wskazał  na  potrzebę  zamontowania 
znaku drogowego na ul. Dworskiej  w Rymanowie, która jest drogą powiatową informującego o 
pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu tej drogi.
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ad. 7 . Informacja Burmistrza Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2007 roku.



Przewodniczący Rady poinformował, że Radni otrzymali informację z wykonania budżetu 
gminy Rymanów za I półrocze 2007 roku i że była ona rozpatrywana i opiniowana przez wszystkie 
stałe Komisje Rady Miejskiej w Rymanowie.

Po tym wyjaśnieniu poprosił Pana Burmistrza Gminy o omówienie realizacji budżetu gminy 
Rymanów za I półrocze 2007 roku celem wprowadzenia do dyskusji.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady przedstawioną przez Burmistrza 
Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania : głosujących 15 , za – 15  informacja z wykonania budżetu gminy 
Rymanów za I półrocze 2007 roku została przyjęta.

ad. 8 . Rozpatrzenie prośby mieszkańców przysiółka ,, Fichty '' ul. Leśna w Klimkówce 
skierowanej do Burmistrza Gminy o pomoc w podłączeniu ich gospodarstw do istniejącego 
wodociągu komunalnego.

O  zapoznanie radnych z tym tematem prowadzący obrady poprosił wnioskodawcę radnego 
Pana Kazimierza Kielar.
W swym  wystąpieniu  mówił,  że  mieszkańcy  o  rozwiązanie   problemu  zaopatrzenia  w  wodę 
zwracali się już od wielu lat.. Ja  w przedłożonym programie na lata 2007 - 2010 jako radny ująłem 
wykonanie sieci wodociągowej. W dniu 20 sierpnia br.  6 mieszkańców  zwróciło się pismem do 
Burmistrza Gminy z prośbą o udzielenie pomocy w podłączeniu wody miejskiej do ich posesji . W 
piśmie tym informują, że w czasie prowadzenia prac przy wodociągu zasilającego wieś Klimkówkę 
w  wodę  zostali  pominięci  ze  względu  na  małe  ciśnienie  .  Obecnie  po  kilku  latach  suchych, 
corocznie w okresie wiosenno – letnim cierpią  na poważne niedobory wody z wykonanego przez 
siebie wodociągu, który zasila ich gospodarstwa.
Po otrzymaniu tego pisma  do wiadomości  zwróciłem się pisemnie do Pana Przewodniczącego 
Rady z  wnioskiem o  włączenie  do  tematu  obrad  sesji  tego  problemu  z  uwagi,  że  zostali  oni 
całkowicie pominięci przy budowie sieci wodociągowej w Klimkówce.
Zgłaszając ten wniosek  myślę, że zostaną  wypracowane pewne ustalenia z którymi zapoznają się 
zainteresowani tą sprawą mieszkańcy ul. Leśnej uczestniczący w obradach sesji.  Ze swej strony 
proponuję opracowanie planu działań niezbędnego do udzielenia pomocy w poprawę zaopatrzenie 
ich gospodarstw w wodę przy udziale mieszkańców przysiółka ,, Fichty ''. Ze swej strony proszę  o 
mądre załatwienie tego problemu, który ciągnie się już od wielu lat.

W dyskusji zabrali głos :

> Radny Chodyniecki  zwrócił się z zapytaniem , co mieszkańcy zrobili w tym zakresie , bo 
mam obawy, że na kolejne sesje przyjdą kolejne delegacje z tym samym problemem zróbcie nam 
wodociąg , bo brakuje nam wody.

> Radny Sikora przypomniał, że problem braku wody w Klimkówce jest mi znany jeszcze z 
lat 1994 – 1998 kiedy byłem radnym . Brakuje mi odpowiedzi dlaczego oni w tym okresie nie 
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podjęli zdecydowanych działań o podłączenie ich domostw do budowanej w tym okresie czasu
sieci wodociągowej w Klimkówce.

> Radny Pan Stapiński     jestem przekonany , że należy wesprzeć tą lokalność społeczną . 
To oni zostali podwójnie ukarani , że o nich zapomniano przy budowie wodociągu argumentując to 



względami technicznymi.
Wnioskuję  o  powołanie  Komisji  aby  przygotowała  stanowisko  jak  rozwiązać  ten  problem  i 
oszacowała jaki będzie koszt tej inwestycji.

>  Radny Pan Zywar  Jan  wskazał  inny sposób rozwiązania  tego problemu np.  poprzez 
wywiercenie studni głębinowej poprzedzając wykonanie tego zadania stosowną ekspertyzą .

> Radny Pan Chentosz  zaproponował aby Komisja Rewizyjna Rady odbyła z mieszkańcami 
,, Fichtów '' spotkanie na którym  zostanie omówiony ich problem i być może zostaną wskazane 
inne sposoby rozwiązania ich problemu.

> Radny Pan Biel poparł propozycję poprzednika wskazując żeby w takim spotkaniu wzięli 
udział fachowcy .

Z  kolei  prowadzący  obrady  udzielił  głosu  przedstawicielowi  przybyłej  delegacji 
mieszkańców na  obrady sesji  .  Pan  Władysław Kielar  stwierdził,  że  do  ich  domostw potrzeba 
wybudować około 300 metrów nowej sieci wodociągowej .  Ich ulica pozbawiona jest hydrantów 
p.poż.  a   znajduje się tam 4 budynki drewniane. W swym wystąpieniu nawiązał , że mieszkańcy 
wybudowali linię oświetlenia ulicznego tej ulicy oraz , że czynnie włączają się w inne prace dla 
dobra społeczności wsi Klimkówka.

>  Burmistrz   Jan   Rajchel   odpowiedział  na  tematy  jakie  zostały  poruszone  w trakcie 
dyskusji  .  Zdementował  wypowiadane  opinie,  że  budowany  zbiornik  na  Piekliskach  ,  którego 
budowa nie została zakończona  miał rozwiązać problem dostawy wody  do tych mieszkańców.
Woda z niego by tam nie dopłynęła.
W Klimkówce od 9 lat  ponad 60 gospodarstw mimo podłączenia do sieci nie pobiera wody , a cena 
wody do której jest dopłata z budżetu i tak jest wysoka. Nie znam się na tym jak ten problem 
rozwiązać.  Jeśli  będzie  budowana przepompownia  ,  to  będą  znaczne  koszty ,  które  wpłyną  na 
podwyżkę ceny wody, która już jest wysoka. Nie ma też gwarancji , że na bieżąco pobierana będzie 
woda  i trudno się dziwić mieszkańcom , którzy korzystają z własnego wodociągu. Jeśli Wysoka 
Rada  powoła  Komisję  to  niech  weżmie  pod  rozwagę  wniosek  radnego  Zywara   dotyczący 
wywiercenia tam studni głębinowej dla zaopatrzenia w okresie suszy tych gospodarstw.
Odpowiadając  radnemu Kielarowi  powiedział,  że  pisma  o  pomoc  ,,  są  ''  ale  brak  w  nich  czy 
mieszkańcy Fichtów zrobili rozeznanie jakie będą to koszty i co oni deklarują ze swej strony.
Komisja Rady Miejskiej nie rozwiąże tego problemu, to muszą określić fachowcy.
Ze  swej  strony  wnioskuję  o  powołanie  eksperta,  który  dokona  rozeznania  problemu  i 
przedstawienia sposobu jego załatwienia.

Prowadzący obrady zamykając dyskusję przypomniał,  że w jej  trakcie zgłoszone zostały 
trzy wnioski . Najdalej idącym był wniosek Burmistrza Gminy o powołanie eksperta, który dokona 
rozeznania  tego  problemu i  przedstawi  swe  wyniki  Burmistrzowi  Gminy,  o  których  Burmistrz 
poinformuje Radę na jednej z najbliższych sesji Rady.
W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 15 wniosek został przyjęty.

– 8  -

ad. 9.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :



1/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania  Przestrzennego budowy turbin  wiatrowych oraz otaczających  je 
terenów rolnych w miejscowościach :  Klimkówka, Rymanów, Ladzin /  część zachodnia /  i 
Wróblik Królewski.

Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym Pan Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie : 

Zmiana uchwały jest następstwem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego
stwierdzającego nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XL / 388 / 06 z dnia 25 
pażdziernika 2006 roku. Zmiana określa nowe tereny pod budowę elektrowni wiatrowych i nowe 
drogi  wewnętrzne  dojazdowe  do  tych  elektrowni.  Przedmiotem zmiany  w  miejscowym  planie 
będzie  też  teren  alternatywnego  wyznaczenia  możliwości  budowy Głównego  Punktu  Zasilania 
energetycznego. Uchwalenie zmian w planie jest koniecznością, by na przedmiotowych terenach 
właściwie kształtować i prowadzić politykę przestrzenną gminy.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  ustalił  ,  że  za  przyjęciem 
powyższej Uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto uchwałę Nr IX / 67 / 07  jak załącznik do protokołu.

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  terenu  budowy  turbin  wiatrowych  oraz 
otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Ladzin /część wschodnia / i  Wróblik 
Szlachecki w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie.

Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił radnym Pan Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie :

Zmiana uchwały jest następstwem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego
z dnia 6 grudnia 2006 roku stwierdzającego nieważność Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr 
XL /  389  /  06  z  dnia  25  pażdziernika  2006  roku.  Zmiana  określa  nowe  tereny  pod  budowę 
elektrowni wiatrowych i nowe drogi wewnętrzne dojazdowe do tych elektrowni.
W granicach tych terenów oznaczono cztery wydzielone tereny, które zmieniony plan przeznaczy 
dodatkowo pod budowę elektrowni wiatrowych i drogi wewnętrzne dojazdowe, do tych elektrowni.
Z wyżęj wymienionych terenów trzy położone są w miejscowości Ladzin i jeden w miejscowości 
Wróblik  Szlachecki  .  Uchwalenie  zmian  w  planie  jest  koniecznością,  by  na  przedmiotowych 
terenach właściwie kształtować  i prowadzić politykę przestrzenną gminy.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu  Przewodniczący Rady ustalił, że za przyjęciem Uchwały
głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 68 / 07 jak załącznik do protokołu.



3/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego  ,, RYMANÓW „”.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.

>  z-ca  Burmistrza  poinformował,  że  jest  to  inicjatywa  prywatna  właściciela  gruntu 
położonego w tamtej  okolicy.  Procedura jest  taka,  że Rada Miejska na wniosek wnioskodawcy 
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu, a wnioskodawca wpłaca środki finansowe, 
które  będą  niezbędne   do  opracowania  tego  planu,  który  póżniej  jest  przez  Radę  Miejską 
zatwierdzany.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  ustalił,  że  za   przyjęciem  Uchwały 
głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 69 / 07 jak załącznik do protokołu.

4/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania 
Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ ''.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.

> z-ca Burmistrza poinformował, że przedmiotem zmiany jest zmiana przeznaczenia
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  pod  budownictwo  mieszkalno  –  pensjonatowe  i  pod 
tereny rolne, oznaczone w planie symbolem 2.R

W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  ustalił,  że  za  przyjęciem  Uchwały 
głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 70 / 07  jak załącznik do protokołu.

5/przyjęcia przez Gminę Rymanów do prowadzenia zadań publicznych należących do 
Powiatu Krośnieńskiego.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.

>   Burmistrz  poinformował,  że  sołtysi  wsi  Wisłoczka  i  Puław  zwrócili  się  z  prośbą  o 
dofinansowanie  remontu  drogi  powiatowej  na  odcinku  Puławy-Rudawka  –  Pastwiska   na 
najgorszych   jej  trzech   odcinkach  poprzez  uzupełnienia  nakładkami  miejsc  najbardziej 
uszkodzonych.  Po  dokonaniu  terenowego  przeglądu  wskazanych  odcinków  drogi  powiatowej 
proponowanej do remontowania przez gminę postanowiliśmy o odbudowaniu ze środków budżetu 
gminy wskazane odcinki. Łącznie będzie to około  540 m2 . Koszt brutto ok. 25.000 zł.
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W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady  ustalił,że  za  przyjęciem  Uchwały 
głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 71 / 07 jak załącznik do protokołu.



 6/  zmian w budżecie gminy Rymanów na 2007 roku.

Treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Rymanów  na  2007  rok 
przedstawiła Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.

Pani skarbnik zapoznała radnych z treścią  wprowadzonej autopoprawki do projektu uchwały.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu .

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił , że w głosowaniu brało udział 14 
radnych , za przyjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęto  Uchwałę Nr IX / 72 / 07 jak załącznik do protokołu.

7/ podjęcia działań zmierzających do zmiany granic miasta Rymanowa.

>  Pan  Burmistrz  uzasadniając  projekt  uchwały  powiedział,  że  w  rozmowach 
indywidualnych  młodzi  mieszkańcy  zarówno  w Posadzie  Górnej  jak  i  w  Rymanowie  zwrócili 
uwagę  ,  że  nazwa  Posada  Górna  jest  dla  nich  uciążliwa.  Często   posługują  się  oni  kodem 
pocztowym Posady Górnej jakim jest Rymanów Zdrój. Nazwa Rymanów Zdrój jest bardziej znana 
.Podjąłem takie działania kilka miesięcy temu .  Dużego odzewu nie było.  Nigdy wcześniej  nie 
pojawiły się argumenty tak zdecydowanie przemawiające za połączeniem tych miejscowości .
Nigdy tak  mocno jak  obecnie nie  występowała jednorodność  społeczna i  gospodarcza  ludności 
zamieszkałej w Posadzie Górnej z cechami podobieństwa do struktury miejskiej. Za rozważeniem 
połączenia przemawia układ terenowo – przestrzenny obu miejscowości, gdzie zabudowa w ciągu 
ulic  w  Rymanowie  łączy  się  z  istniejącymi  zabudowaniami  w  Posadzie  Górnej.  Ta  ciągłość 
zabudowy  stanowi  dogodne  warunki  mogące  służyć  w  przyszłości  rozbudowie  infrastruktury 
drogowej w obu częściach miejscowości . Inne argumenty przemawiające za poszerzeniem granic 
Rymanowa to :
– mieszkańcy Posady Górnej i Rymanowa uzyskają status mieszkańców miasta liczącego 5.200 

mieszkańców.  W  tym  wymiarze  wzrośnie  ranga  miasta  w  stosunku  do  innych  podobnej 
wielkości miast w naszym regionie.

– miasto o takiej liczbie mieszkańców może się dynamiczniej rozwijać , co stworzy szansę dla 
wykształconej młodzieży, która zechce wrócić i przyczyniać się tym samym do jego rozwoju,

– umożliwienie tworzenia nowych instytucji ,
– zwiększenie możliwości  ubiegania  się  o  środki  unijne  na  dalszy rozwój  przedsiębiorczości  i 

infrastruktury  lokalnej  przez  stowarzyszenia  mieszkańców  jak  również  osoby  prowadzące 
działalność gospodarczą .

Mam nadzieję, że ostatecznie o tym zadecydują sami mieszkańcy zainteresowanych miejscowości. 
Przedstawiając tren projekt uchwały czynię zadość tym wszystkim, którzy wnioskowali o podjęcie 
działań zmierzających do połączenia obu miejscowości.
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W dyskusji zabrali głos :

> Radny Rajnik z Posady Górnej  wniósł aby jak najwcześniej rozpocząć akcję informacyjną 
wśród  mieszkańców  przedstawiając  im  plusy  i  minusy  zamiaru  zmiany  granic.  Wnioskuję  o 
odbycie  zebrania  wiejskiego  na  ,  którym  omówić  ten  temat  i  przeprowadzić  sondaż  wśród 
mieszkańców.

>  Pan  Burmistrz  Gminy  -   takie  zebrania  –  spotkania  Gmina  zorganizuje  w  dwóch 
miejscowościach : Posadzie Górnej i Rymanowie. Inaczej sobie tego nie wyobrażam , żeby bez 



wiedzy mieszkańców  podejmować  dalsze działania.

> Radny Kielar  jest zdania, że sama nazwa miejscowości nie ma znaczenia .  Potrzebą jest 
wskazać mieszkańcom plusy i minusy tego zamiaru . Niech sami mieszkańcy wypowiedzą się , co o 
tym sądzą.

> Radny Biel   podzielił  się  swoimi wątpliwościami  ,  a  dotyczyły one jego wniosku na 
Komisji Rady aby z projektu rozpatrywanej uchwały wykreślić zapis ,, na wniosek Rady Miejskiej 
w Rymanowie '' ,  czy  5.200 mieszkańców nie będzie przeszkodą do ubiegania się o środki unijne z 
uwagi na uwarunkowanie , że o  środki mogą ubiegać się miasta do 5.000 mieszkańców , kosztów 
związanych z wymianą dowodów osobistych i praw jazdy.
Zgadzam się z radnym Rajnikiem , żeby odbyć jak najszybciej konsultacje . Ja wyobrażałem sobie, 
że  inicjatywa  ta  wyjdzie  od  mieszkańców  Posady  Górnej.  Jestem  za  wcześniejszym 
przeprowadzeniem  konsultacji  wśród  mieszkańców  .  Dlatego  wnioskuję  o  przeprowadzenie 
wstępnych konsultacji wśród mieszkańców obu miejscowości i odłożenie tego tematu do następnej 
sesji Rady.

> Radna Przybyła – Ostap  ma obawy , czy przez przekroczenie liczby mieszkańców nie 
zablokujemy sobie drogi o ubieganie się o pozyskanie środków unijnych w latach 2007 – 2013 gdyż 
w  ustawie  jest  zapis  do  5000  mieszkańców  .  Drugi  problem  to  istniejące  gospodarstwa 
agroturystyczne  jaki będzie ich dalszy Status .

Prowadzący obrady zwrócił  się  do uczestniczących w obradach sesji  sołtysa  wsi Posada 
Górna i przewodniczącego zarządu osiedla miasta Rymanowa  z zapytaniem , co sądzą o zamiarze 
zmiany granic miasta Rymanowa  mieszkańcy. 
Trudno mi dzisiaj wypowiedzieć się z uwagi , że nie omawiałem tego projektu z mieszkańcami 
sołectwa Posada Górna.
Z mojego rozeznania jako sołtysa wsi :  są głosy ,, za '' jak i ,, przeciw '' .
Przewodniczący  zarządu  osiedla  miasta  Rymanowa  oświadczył,  że  przedstawi  ten  temat  na 
zebraniu  które odbędzie się w miesiącu wrześniu aby wstępnie uzyskać opinię w tej sprawie.

Przewodniczący Rady  podsumowując dyskusję stwierdził, że został zgłoszony wniosek o 
przeprowadzenie wstępnych konsultacji  wśród mieszkańców obu miejscowości  i  odłożenie tego 
tematu do następnej sesji Rady Miejskiej, który poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania : głosujących – 15, za – 6 , przeciw – 8 , 1 wstrzymujący wniosek upadł.

Kolejne głosowanie dotyczyło przedstawionego przez Burmistrza Rajchla projektu uchwały 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany granic miasta Rymanowa.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych , za przyjęciem Uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 5 , wstrzymało się 2 
radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 73 / 07  jak załącznik do protokołu.
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 8/ przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Rymanowa i sołectwa Posada 
Górna  w  przedmiocie  zmiany  granic  miasta  Rymanowa  oraz  zniesienia  sołectwa  Posada 
Górna.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan  Jan Rajchel.

Dyskusji i zapytań nie było.



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15 
radnych  i za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0 , wstrzymało się 5 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 74 / 07  jak załącznik do protokołu.

9/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Posadzie Górnej.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie :działki położone w Posadzie Górnej  stanowią własność Gminy Rymanów, 
przylegają  bezpośrednio do nieruchomości budowlanej wnioskodawcy. Sprzedaż nastąpi w drodze 
przetargu  po  dokonaniu  wyceny wartości  przez  biegłego  rzeczoznawcę.  Opinia  Rady sołeckiej 
Posada Górna jest pozytywna.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę  Nr IX / 75 / 07 jak załącznik do protokołu.

10/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie  :  działki  położone  w  Rymanowie  stanowią  własność  Gminy  Rymanów. 
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po dokonaniu wyceny wartości przez biegłego rzeczoznawcę. 
Opinia zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie  jest pozytywna.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywna opinię.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu .
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Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 76 / 07 jak załącznik do protokołu.

11/ powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Treść projektu uchwały i jej uzasadnienie przedstawił Pan Henryk Smolik.



Uzasadnienie :  pierwszym etapem wyboru ławników jest powołanie przez Radę Miejską 
zespołu, który ma za zadanie przedstawienie na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach. Ustawa o 
ustroju sądów powszechnych nie precyzuje ani z ilu osób powinien składać się taki zespól, ani też 
nie  określa  jego  składu.  Zadaniem  zespołu  jest  przede  wszystkim  sprawdzenie,  czy  wszyscy 
kandydaci spełniają określone w ustawie wymogi. W naszym przypadku na posiedzeniu Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Rodziny i Porządku Publicznego zostali wyłonieni kandydaci do 
zespołu opiniującego . Zostali nimi : radny Pan Maciej Kandefer , radny Pan Tadeusz Chodyniecki, 
radny Pan Andrzej Wiernusz i Pan  Marek Penar – sekretarz Gminy.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 15 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało  15 radnych.
Podjęto Uchwałę Nr IX / 77 / 07 jak załącznik do protokołu.

ad. 10 .  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

> odnośnie  kontynuacji  rozpoczętych działań zmierzających do rozpoczęcia remontu lub 
budowy mostu w Pastwiskach powiedział, że najwięcej do powiedzenia ma zarządca czyli powiat 
sanocki , a  na tym bardzo mu nie zależy,gdyż most nie łączy terenów tego powiatu,

> wystąpię do zarządu dróg powiatowych  o wykonanie nawierzchni na dwóch mostach w 
Bałuciance.

>  ustawienie  koszy  na  śmieci  wzdłuż  wskazanego  odcinka  zostało  już  zlecone  do 
wykonania,

>  do lasu ladzińskiego dojedziemy inną drogą , wskazane niebezpieczne wyjazdy z ulic na 
drogę powiatową rozeznam, a  oględzin schodów dokonała komisja i zadecydowała o ustawieniu 
barierki  .  Usytuowanie schodów można zmieniać,  dowolnie ustawiać,  ale  to  wszystko wymaga 
środków i uzgodnień.
 

> o zamontowanie znaku drogowego  wystąpię do zarządu dróg powiatowych.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone interpelacje radnych .
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ad. 11.  Wnioski i zapytania .

Radny Pan Andrzej Biel zwrócił się z prośbą o sprawdzenie stanu przejezdności przejazdu przez 
rzekę  koło kładki p. Glazera i p. Skolarczyka.  Otrzymałem informację od strażaka , że nie można 
bezpiecznie  przejechać tam samochodem,
– zwrócił  się  z  zapytaniem dotyczącym funkcjonowania  płatnych parkingów  w Rymanowie  i 

Rymanowie Zdroju wraz z informacją  na temat jak to jest odbierane wśród społeczności,
– wystąpił z wnioskiem o pilne podjęcie działań celem zaprzestania dowożenia obok ustawionych 

na placu targowym pojemników na śmieci różnego rodzaju  zbędnych odpadów jak np.okna, 
gruz , oleje itp., zwłaszcza wieczorem ,



Radny Pan Kazimierz Kielar zwrócił się z zapytaniem , czy w prasie winna się znależć informacja o 
wykazaniu do sprzedaży działki w Klimkówce  dla państwa Lechowiczów,
– wystąpił z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie nazw ulic w Klimkówce  zwłaszcza w tych 

miejscach gdzie z ulicy głównej są rozjazdy w inne ulice. Umieszczone w niektórych miejscach 
zwłaszcza na ogrodzeniach tablice z nazwą ulicy nie sprawdziły się . Wnioskuje o rozważenie 
wprowadzenia oznakowania ulic na słupkach metalowych z umieszczonymi na nich nazwami 
ulic zwłaszcza w tych miejscach gdzie są rozjazdy w inne ulice.

Radna  Pani  Krystyna  Przybyła  –  Ostap  -  na  moście  na  drodze  powiatowej  w  kierunku 
Bzianki do  Beska z drewnianego podłoża mostu wystają gwożdzie z przybitych desek. Wnioskuje 
o  zlikwidowanie  tej  uciążliwości  i  rozważenie  zmiany  metody  przybijania  pokrycia  mostu 
gwożdziami.

Radny  Pan  Stanisław  Stapiński   pytał  o  realizację  zgłoszonych  przez  niego  wniosków  na 
poprzednich sesjach, a dotyczących : zamontowania barierki na Szkolnej ,nieczynnych szalet koło 
Domu Ludowego , zatkanej ubikacji w remizie OSP, zainstalowania tablic informacyjnych z nazwą 
miejscowości  ,,  Zmysłówka  ''  ,  zamontowania  dodatkowych  lamp  oświetlenia  ulicznego   , 
zadaszenia przystanku PKS.
– wystąpił z wnioskiem  o usunięcie zakrzaczeń pomiędzy Milczą, a Porębami  tzw. ,,Wąwóz ''.
– wystąpił z wnioskiem aby wrócić do tematu uruchomienia świetlic młodzieżowych w zamian za 

utworzenie Straży Miejskiej . Wniosek ten uzasadniam tym , że po wizycie  na organizowanych 
dożynkach  w  Klimkówce  i  Wróbliku  Królewskim  widoczne  było  zaangażowanie  w  nich 
młodzieży.

Radny  Pan Henryk  Smolik wystąpił z wnioskiem o dokonanie przeglądu drzewostanu w parku w 
Rymanowie Zdroju celem obcięcia suchych gałęzi, które zagrażają przechodniom oraz o dokonanie 
wycinki kasztana przy ul. Kasztanowej obok śmietnika w Rymanowie Zdroju.

Radny Zbigniew Sikora wnioskuje o udrożnienie rowów na ulicy Zielonej i ul. Gospodarskiej w 
Sieniawie.

Pan  Janusz  Dąbrowski  –  sołtys  z  Głębokiego  zwrócił  się  z  prośbą  o  pomoc  w  rozwiązaniu 
problemów sołectwa , którymi są  podchodzące bezpośrednio do gospodarstw lisy powodujące duże 
straty w hodowanym drobiu.
Pilnym też jest rozwiązanie problemu odbioru zużytych opon.

Pani  Krystyna Przybyła – sołtys  wsi  Bzianka  zwróciła  się z prośbą o zorganizowanie odbioru 
zużytego  sprzętu gospodarstwa domowego / meble, lodówki , rtv / w tej miejscowości.
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Pan  Czesław Szajna – przewodniczący zarządu osiedla nr 1 w Rymanowie wnioskuje o dokonanie 
oznakowania dróg na osiedlu za młynem w Rymanowie i o doprowadzenie do stanu używalności 
wykonanych mijanek przy drodze na Pustki i ul. Zielonej.

– wnioskuje  o  wystąpienie  do  nabywcy  działki   firmy  DRAGON  ,  która  położona  jest  w 
Rymanowie przy ul. Osiedle z zapytaniem , co zamierzają tam robić gdyż w chwili obecnej rosną 
na niej chwasty.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

>   sprawdzimy  stan  przejezdności  przejazdu  przez  rzekę  Tabor  w  rejonie  ul.  Jasnej  i 
Gospodarskiej . Są pozytywne opinie mieszkańców  na temat wprowadzenia opłat za korzystanie z 



parkingów . Uporządkowało to sprawę parkowania zwłaszcza w Rynku gdzie można bez problemu 
zaparkować samochód. W miejscu usytuowania śmietnika na placu targowym w Rymanowie była 
wczoraj Komisja. Zostały podjęte pewne działania mające na celu ustalenia dowożących , bo nie 
zawsze robią to mieszkańcy Rymanowa . Rozważany jest też projekt zabudowy tego śmietnika.

> przed  sprzedażą   wykazanych działek do sprzedaży ma być ogłaszana informacja w 
prasie  .  Istnieje  potrzeba  odbycia  posiedzenia  Rady  Sołeckiej  celem  dokonania  analizy 
obowiązującego  nazewnictwa  ulic  w  Klimkówce  wraz  z  określeniem miejsc  w  których  trzeba 
dokonać dodatkowego ich oznakowania .

> wniosek radnej z Bzianki przekaże do starostwa powiatowego w Krośnie.

>  nie  każdy  zgłoszony  wniosek  radnego  musi  być  przyjęty  za  zasadny  .  Ja  ani  moi 
pracownicy nie będą  wykonywać prac w świetlicach , remizach. Przystanek na ulicy Kolejowej 
został oznakowany . Rozważamy jego zadaszenie , ale po analizie wykonania budżetu . Rolnicy, bo 
to przy ich działkach rozrosły się  ,, krzaki '' mogą sami wykonać odkrzaczenia wskazanego odcinka 
drogi . Świetlice dla młodzieży w zamian za koszt utworzenia  Straży Miejskiej . Wiem , że  radny 
nie jest zwolennikiem jej utworzenia i może Pan się tego boi. Pan nie jest przyłączony do sieci 
kanalizacyjnej, a ustalenie gdzie odprowadzane są ścieki będzie jednym z ich zadań do wykonania. 

>  powołam komisje do przeglądu drzewostanu w parku w Rymanowie Zdroju. Mam prośbę 
do radnego Przewodniczącego Rady aby podpowiedział tej komisji o co chodzi aby określić zakres 
prac do wykonania.

> zbadamy sprawę udrożnienia rowów w Sieniawie.

> sprawę lisów dochodzących w pobliże gospodarstw domowych w Głębokiem  przekażę do 
Koła Łowieckiego , a zużyte opony proszę o zebranie w jedno wskazane przez sołtysa miejsce skąd 
zostaną zabrane.

> na planowanym w I połowie miesiąca września spotkaniu przekaże sołtysom informację w 
sprawie  odbioru  niepotrzebnego  wielogabarytowego  sprzętu  zgromadzonego  w  gospodarstwach 
domowych; meble, lodówki itp.

> na osiedle za młynem został opracowany projekt organizacji ruchu i będziemy zgodnie z 
nim dokonywać jego oznakowania . Mijanki na Pustki zostaną naprawione , Zwrócę się również do 
firmy DRAGON który nabył działkę z zapytaniem , o zamiary jej zagospodarowania.
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Udzielone odpowiedzi wnioskodawcy przyjęli do wiadomości.

O  zabranie  głosu  poprosił  Pan  Ligenza  Janusz  ,  który  zapewnił  Przewodniczącego  Rady  ,  że 
przecinka  drzewostanu  będzie  wykonana  teraz  z  uwagi,  że  w  sezonie  turystycznym  nie  było 
możliwości  jej  wykonania.  Dokonamy  również  wycinki  kasztanów,  które  zagrażają 
bezpieczeństwu.

Uczestniczący w obradach sesji  Komisarz Zbigniew Jaworski  – Komendant Komisariatu 
Policji w Rymanowie poinformował, że z dniem 1 września 2007 roku przechodzi na emeryturę. 
Podziękował  za  dobrą   współpracę  z  Burmistrzem  Gminy  ,  Radą  Miejską  ,   kierownictwem 
zakładów pracy ,  sołtysami i innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Rymanów.



ad. 12 .  Zamknięcie sesji.

Prowadzący obrady IX sesji Rady Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 
całości.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokolant : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

Władysław Cypcar
Henryk Smolik


