
   P r o t o k ó ł  Nr VI / 07

            sesji Rady Miejskiej w  Rymanowie odbytej

w dniu  25  kwietnia 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.

Sesje rozpoczęto o godzinie 9 o5, a zakończono o godzinie 14 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 Rymanów 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 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pani Maria Knap.

8. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Pan  Jan  Kilar.

9. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

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

11.Mieszkaniec Gminy Rymanów.

Pan  Henryk  Smolik  -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia 
VI 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 VI 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 otrzymanego porządku obrad wystąpił radny Pan Henryk Smolik, 
który w imieniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia wniósł o rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów.

Innych wniosków nie było.

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

Wniosek w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '' RYMANÓW  ZDRÓJ ''.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu :  głosujących 14,  za 14.

Wniosek  w  sprawie  rozpatrzenia  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla 
Burmistrza Gminy Rymanów.
Wniosek został przyjęty w głosowaniu :  głosujących 14 , za 14.

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

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

w okresie od V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
6. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie między sesjami, a zwłaszcza z wykonania 

uchwał podjętych na V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
7. I n t e r p e l a c j e   radnych.
8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2006 rok.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Gminy Rymanów.
10.Sprawozdanie  z realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Rymanów.

11.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ przystąpienie Gminy Rymanów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ,, Beskid Niski '',

2/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok,

3/ ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie 
   Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich 
   pobierania,
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4/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
   i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa,

5/ określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole
   Szkół Publicznych w Posadzie Górnej,

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie,

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju,

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność
   Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju,

9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ '',

10/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów.

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 
14, za 14.

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

W głosowaniu jawnym protokół V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przy 
14 głosach za.

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

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

/ Informacja - załącznik do protokołu /
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ad. 6 porządku obrad



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

Pan  Jan  Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił informację ze swej działalności wraz z 
informacją  z  wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  podjętych  na  V  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 Stapiński Stanisław - zam. Milcza ul. Szkolna 106

1. Na ulicy Kolejowej i Słonecznej w Milczy  trudno jest  przejechać z powodu licznych 
dziur w jezdni,

2. Na ulicy Szkolnej nieopodal przejazdu kolejowego powstała wyrwa w jezdni, która może 
być przyczyną wypadku drogowego.
Interpeluje o podjęcie działań zmierzających do naprawy tych dróg.

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

Na drodze powiatowej do Bałucianki na moście tzw. środkowym istnieje duże zagrożenie 
wypadkiem, gdyż  oderwały się  deski,  które klawiszując  przy przejeżdzie  przez  most  pojazdów 
mechanicznych mogą uszkodzić pojazd lub doprowadzić do innej szkody.

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

1. W miejscowości  Klimkówka podmyta  została  droga  powiatowa  na  odcinku  w pobliżu 
posesji Państwa Rajnik. Stanowi to zagrożenie, gdyż jezdnia drogi może się zawalić do 
przepływającego obok potoka. Dotychczas zgłaszane wnioski i interpelacje w tej sprawie 
nie przyniosły oczekiwanych rozwiązań.

2. Podjąć  działania zmierzające  do poprawy bezpieczeństwa na  drodze  krajowej  nr  28 w 
Klimkówce w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową na odcinku od skrzyżowania w 
kierunku Iwonicza. Brak chodników dla pieszych i oświetlenia tego odcinka stwarza duże 
zagrożenie dla pieszych.

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

Pan Jan Rajchel – Burmistrz  Gminy Rymanów przedstawił  sprawozdanie z  wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2006 rok, które było równocześnie wprowadzeniem do dyskusji.

Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy odczytał treść Uchwały Nr IX / 4 / 
2007 z dnia 28 marca 2007 roku składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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w Rzeszowie w sprawie : sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy 
Rymanów za 2006 rok.



Pan  Michał  Chentosz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2006 rok oraz 
Uchwałę  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  4  kwietnia  2007  roku  w  sprawie  wniosku  o  udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2006 rok.

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 
2006 rok głos zabrali :

1. Radny Pan Biel Andrzej – zwrócił się z zapytaniem ile z budżetu gminy dołożyliśmy środków do 
przyznanej Gminie subwencji oświatowej na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i 
utrzymaniem obiektów oświatowych.

2. Radny Pan Sikora Zbigniew – przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia w swym 
wystąpieniu  nawiązał do wypracowanych stanowisk , opinii wszystkich stałych Komisji Rady w 
temacie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu Gminy 
Rymanów za 2006 rok. Stanowisko było jednoznaczne – realizacja budżetu była prawidłowa.
Podziękował Burmistrzowi Gminy za odważną decyzję jaką była budowa sieci kanalizacyjnej 
we Wróbliku Szlacheckim, Wróbliku Królewskim, Milczy ze Zmysłówką, Sieniawie, Głębokiem 
i Rymanowie ul. Bartoszów w ramach zaciągniętych kredytów do , których mieliśmy wszyscy 
obawy, ale teraz uznajemy, że było to słuszne i trafione pociągnięcie. Wszyscy przychylamy się 
do wysuniętego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i 
wnioskuje  o  zamknięcie  dyskusji.  Najlepszym dowodem były przeprowadzone  bezpośrednie 
wybory na Burmistrza Gminy. Jest to już V kadencja  Burmistrza.

Po udzieleniu przez Burmistrza Gminy odpowiedzi na postawione zapytanie radnego  Pana 
Biel  Andrzeja  prowadzący obrady zamknął  dyskusję  nad sprawozdaniem z  wykonania  budżetu 
Gminy Rymanów za 2006 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie odczytał treść wniosku Komisji 
Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Gminy oraz Uchwałę Nr IX / 12 / 2007 z 
dnia 5 kwietnia 2007 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 
sprawie : zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Dyskusji  i  zapytań  nad  przedstawionym  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  i  Uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  nie było.

ad. 9 porządku obrad
===============

Pan  Henryk  Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił projekt 
Uchwały Nr VI / 44 / 07  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy z 
tego  tytułu,  który  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty  przy  11  głosach  za  i  3  głosach 
wstrzymujących.
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/ Uchwała - załącznik do protokołu /



Po  udzieleniu  absolutorium  przez  Radę  Miejską  Przewodniczący  Rady  podziękował 
Burmistrzowi  Gminy,  Zastępcy  Burmistrza,  Skarbnikowi,  Sekretarzowi  Gminy  ,  kierownikom 
jednostek  organizacyjnych  Gminy  oraz  pracownikom  Urzędu  Gminy  za  realizację  zadań 
finansowych i  gospodarczych w 2006 roku. Za trud wniesiony w rozwój naszych miejscowości 
Gminy  podziękował  sołtysom  wsi  i  przewodniczącym  zarządu  osiedli  miasta  Rymanowa  i 
Rymanowa Zdroju.

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

Pan  Wojciech   Farbaniec –  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  sprawozdanie  z 
realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Rymanów.

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /

Dyskusji i zapytań nad przedstawionym sprawozdaniem nie było.

Stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła do wiadomości przedłożone przez Burmistrza 
Gminy sprawozdanie  z  realizacji  planu gospodarki  odpadami w Gminie  Rymanów zakończono 
omawianie tego tematu.

ad. 11 porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
================

1/ przystąpienia Gminy Rymanów do Lokalnej Organizacji Turystycznej ,, Beskid  Niski „”.

Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 14, za – 14   -  Uchwała została podjęta.

2/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2007 rok.

Pani Bernarda Łożańska  -  skarbnik Gminy odczytała projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 13, za – 13  -  Uchwała została podjęta.

3/ ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie 
Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

Pan Wojciech Farbaniec -  zastępca Burmistrza Gminy odczytał projekt Uchwały.
W dyskusji nad przedstawionym projektem Uchwały głos zabrali :
1. Radny  Pan  Biel  Andrzej  –  zwrócił  się  z  zapytaniem,  co  będzie  z  obecnymi  miejscami 

parkingowymi na drodze wojewódzkiej przy bloku i koło Banku Spółdzielczego . Pytał również 
czy wprowadzane  rozwiązanie ,  zapewni  większą dostępność  do miejsc  parkingowych i  czy 
będzie to okresem próby.
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Miejsca parkingowe przy drodze wojewódzkiej nie będą objęte opłatą parkingową z uwagi, 
że  zarządca  drogi  nie  wyraził  na  to  zgody.  Po  uprawomocnieniu  się  uchwały  będziemy  ją 
realizować. Musimy bardzo rozważnie postępować w tym temacie i na bieżąco dokonywać oceny i 
analizy funkcjonowania parkingów. Będzie to tzw. okres próby. Była to odpowiedź na postawione 



zapytania radnego udzielona przez zastępcę Burmistrza.

2. Radny Pan Sikora Zbigniew -  wystąpił z wnioskiem aby ta uchwała weszła w życie z dniem 1 
września. Wniosek uzasadnił tym , że trwają prace budowlane przy  budowie dużego sklepu 
,,Biedronka  ''  w  Rymanowie  .  Jeśli   wprowadzimy opłaty  parkingowe  w tym  czasie  kiedy 
zostanie oddany on do użytku , to jestem przekonany, że ucierpią na tym prowadzący placówki 
handlowe  w  Rynku.  Nikt  nie  będzie  chciał  ponosić  dodatkowych  kosztów  za  parkowanie 
samochodu tylko będzie zakupy dokonywał w Biedronce.  Po ustąpieniu emocji związanych z 
otwarciem tej placówki wprowadzić pobór opłaty parkingowej .

Prowadzący  obrady  zgłoszony  wniosek  radnego  Pana  Sikora  Zbigniewa  ,  aby  opłaty 
parkingowe wprowadzić z dniem 1 września br. poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania : za – 5 , przeciw – 7 i 2 głosach wstrzymujących wniosek upadł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przedstawiony  projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych w Rymanowie i  Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych i sposobu ich pobierania Przewodniczący Rady poddał pod  głosowanie.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za 14 i przy 1 głosie przeciwnym uchwała została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i  
zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały.

Uzasadnienie :  projekt Uchwały przedkładam Wysokiej radzie z uwagi na wysokie koszty 
utrzymania placu targowego, które przewyższają wpływy z tego tytułu do budżetu gminy.
Nowy inkasent opłaty targowej będzie ponosił wszelkie koszty związane z prowadzeniem placu 
targowego. Mam nadzieję, że ta zmiana poprawi funkcjonowanie placu, a Gmina z tego tytułu nie 
będzie ponosiła kosztów przewyższających wpływy.
Nadmieniam , że propozycja zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa uzyskała pozytywną opinię od 
wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Dyskusji i zapytań nad przedstawionym projektem Uchwały nie było.

W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  projekt  Uchwały  zmieniający  uchwałę  w  sprawie 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze 
inkasa został przyjęty przy 14 głosach za.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /
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5/ określenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole  
Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.

Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 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 /

6/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów , położonych w Rymanowie.

Pan Burmistrz Gminy odczytał wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały.
Z zapytaniem do Burmistrza Gminy zwrócił się radny Pan Kielar Kazimierz, a dotyczyło one :
– jakiej szerokości będzie droga,
– czy będzie można na niej zawrócić,
– czy będzie miejsce na rów , słupy oświetleniowe,
– czy za rok – dwa  nie zajdzie potrzeba poszerzenia tej drogi,
– czy nie można zainteresowanym wydzierżawić tego terenu.

Odpowiadając   Pan  Burmistrz  powtórzył  jeszcze  raz  ,  że  to  mieszkańcy  wystąpili  z 
wnioskiem o zakup działek stanowiących własność Gminy, które przylegają bezpośrednio do ich 
nieruchomości budowlanych. Ze swej strony nie widzę żadnych zagrożeń z możliwości korzystania 
z tej drogi w sposób dostateczny.

Innych zapytań nie było.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt  Uchwały.
W wyniku głosowania  głosujących  15  ,  za  –  13  i  2  głosach wstrzymujących  Uchwała  została 
podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

7/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju.

Pan Burmistrz odczytał wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15 , za 10, przeciw – 1 i 4 głosach wstrzymujących  Uchwała 
została podjęta.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność  
Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie Zdroju.

Pan Burmistrz odczytał wraz z uzasadnieniem projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały.
W wyniku głosowania głosujących 15, za – 11 , przeciw -1 – 3 głosach wstrzymujących Uchwała 
została podjęta.
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/ Uchwała - załącznik do protokołu /

9/  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  
przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ ''.



Pan  Burmistrz  Gminy  poinformował,  że  przesłana  do  legalizacji  do  Wojewody 
Podkarpackiego  Uchwała Nr IV/36/07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 23 lutego 2007 roku w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''  miała pewne uchybienia i nieprawidłowości o których dyrektor 
Generalny Urzędu powiadomił Burmistrza Gminy Rymanów. 
Po  dokonaniu  analizy  wskazanych  nieprawidłowości  postanowiłem  o  przedłożeniu  Wysokiej 
Radzie nowego projektu Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ,, Rymanów Zdrój ''.
Pan Burmistrz 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 /

10/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt Uchwały.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji 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  udzielił odpowiedzi na zgłoszone interpelacje oraz wskazał sposób ich 
realizacji Odnośnie remontów dróg gminnych w Milczy , a konkretnie ulicy Szkolnej i Słonecznej 
informuję radnego Pana Stapińskiego, że w tym roku nie rozpoczęliśmy jeszcze remontów dróg z 
uwagi na brak jeszcze w produkcji emulsji asfaltowej potrzebnej do  remontów. O tym wiem gdyż 
sprawa ta była już zgłaszana i postaramy się jak najszybciej wykonać .
W  najbliższym  okresie  ma  być  wykonany  remont  mostu  w  Bałuciance  .  Takie  zapewnienie 
otrzymałem od  kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie  . Na  poprzedniej sesji radnego 
Pana  Kielara  informowałem  ,  że  doprowadzę  do  spotkania  ze  służbami  odpowiedzialnymi  za 
zabezpieczenie  podmytej  skarpy  drogi  .  Z  uwagi  na  inne  obowiązki  do  spotkania  nie  doszło. 
Zapewniam , że doprowadzę do obiecanego wcześniej spotkania z udziałem radnego, a zarazem 
sołtysa  wsi  Klimkówka.  Odnośnie  wskazanego  odcinka  drogi  krajowej  w  Klimkówce  będę 
prowadził negocjacje z Zarządem Dróg Krajowych .
Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na zgłoszone interpelacje radnych.
Udzielone odpowiedzi zadowoliły zgłaszających interpelacje.
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ad. 13 porządku obrad - Wnioski i zapytania
================

1. Radny Pan Chodyniecki Tadeusz - zam. Wróblik Szlachecki

– pilną  potrzeba  jest  naprawa  wału  p.powodziowego  na  rzece  Tabor  w  miejscowości 
Wróblik Szlachecki nieopodal posesji Pana  Romana Ziemiańskiego.



Problem ten był już kilkakrotnie zgłaszany.

2. Radny Pan Kandefer Maciej - zam. Rymanów

– w lasku przy ulicy Kalwaria złamane w połowie drzewo zawisło na sąsiednim drzewie w 
pobliżu ścieżki spacerowej. Stanowi to zagrożenie dla ludzi spacerujących.

3. Radny Pan Biel Andrzej - zam. Rymanów

– czy prawdą jest to, że opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę mostu 
pomiędzy ulicami Grunwaldzką , a Parkowa w Rymanowie.

4. Radna Pani Dereniowska Zofia - zam. Królik Polski

– należy udrożnić zamulony rów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Królik Polski 
koło przystanku autobusowego ,, na górce ''.

5. Radny Pan Różowicz  Marian - zam. Klimkówka

– oczyścić  rów  melioracyjny  będący  w  zarządzie  spółki  wodnej  w  Klimkówce  obok 
posesji Pana Adama Filara.

– naganne i wulgarne zachowanie kibiców z Przysietnicy na stadionie w Rymanowie w 
czasie meczu w dniu 22 kwietnia br. Zwrócić na to uwagę odpowiednim czynnikom i 
organom.

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

– zły  stan  nawierzchni  dróg  gminnych  w  Bziance,  należy  przystąpić  do  remontów. 
Proponuje aby remonty raz rozpocząć od Bałucianki i Milczy, a nie jak zawsze do tej 
pory od Rymanowa i Rymanowa Zdroju,

– radni  Rady  Miejskiej  do  22  marca  zgłosili  zadania  do  realizacji  w  okresie  obecnej 
kadencji. Co dalej się dzieje z tymi zgłoszeniami? . Czy Pan Burmistrz będzie wybiórczo 
zadania te wykonywał ?.

7. Radny Pan Wiernusz  Andrzej - zam. Rymanów

– nieczynna jest lampa oświetlenia ulicznego na słupie nr 25/542 w Rymanowie-Posadzie 
Dolnej, częste awarie tej latarni wymagają jej wymiany,
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– dokonać wymiany drewnianego  zgniłego słupa energetycznego nr 23/542 w Rymanowie 
przy  ul.  Kolejowej,  gdyż zagraża  on  zawaleniem ,  co  może  spowodować  trudne  do 
przewidzenia szkody.

8. Radny Pan Stapiński Stanisław - zam. Milcza

– woda w Domu Ludowym w Milczy nie nadaje się do użytku, sprawdzić i jeżeli potrzeba 
poprawić jej stan,



– na ulicy Kolejowej w Milczy ustawiony przystanek autobusowy, jest prośba aby ustawić 
tam zadaszenie,

– odbudować szalet wolnostojący w Milczy obok Domu Ludowego, gdyż kilka lat temu 
został rozebrany teraz okazuje się , że był potrzebny ponieważ w tej okolicy zdarzają się 
odchody ludzkie.

– radny stawia pytanie dlaczego nie otrzymał do tej pory informacji o realizacji wniosków 
zgłoszonych na poprzedniej sesji.

9. Radny Pan Kielar Kazimierz - zam. Klimkówka

– trzy mosty przez rzekę w Klimkówce są w złym stanie gdyż maja podmyte przyczółki 
przez  co  mogą  się  zawalić  .  Nastąpiło  to  na  skutek  pogłębienia  się  koryta  rzeki. 
Przyczółki te należy odpowiednio zabezpieczyć,

– prośba aby przedstawiciel Urzędu Gminy wspólnie z sołtysem uzgodnili zakres remontu 
dróg,

10.Radny Pan Rajnik Tomasz - zam. Posada Górna

– prawdopodobnie  Poczta  Polska  nie  wykona  budowy  parkingu  w  Rymanowie  obok 
budynku Poczty z powodu braku pieniędzy. Na uruchomienie niepotrzebnej kawiarenki 
internetowej pieniądze były.

11.Radny Pan  Zywar  Jan - zam. Wróblik Królewski

– w ubiegłym roku bobry założyły żeremię na rzece Morwawa w Wróbliku Królewskim. 
Obecnie  żeremię  zostało  usunięte  ale  spowodowana  szkoda  w  postaci  obsuniętych 
brzegów  pozostała.  Jest  prośba  aby  to  uszkodzenie  naprawić  gdyż  w  przyszłości 
powstanie tam wyrwa,

– mieszkańcy Ladzina proszą o naprawę kładki na rzece Tabor. Wyłamane deski w kładce 
mogą być przyczyną wypadku.

– naprawić przystanek w Ladzinie koło Pani Malarczyk. Jego stan zagraża wypadkiem.
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12.Radny Pan Smolik Henryk - zam. Rymanów Zdrój

– w Rymanowie Zdroju zatkane są studzienki burzowe, które należy oczyścić z piasku i 
innych zanieczyszczeń na drogach gminnych i drodze wojewódzkiej.

13.Pan Bruk  Bronisław - sołtys z Puław

– mieszkańcy Puław dokonali akcyjnego zbierania śmieci wzdłuż brzegów rzeki Wisłok. 
Zebrano  cały kontener  śmieci.  Na  terenach gdzie  przybywają  turyści  należy ustawić 
urządzenie do wrzucania śmieci i je opróżniać systematycznie.



14.Pan Szajna Czesław - Przewodniczący Zarządu osiedla Nr 1 w Rymanowie

– udrożnić  /  oczyścić  /  i  naprawić  łapacze  wody  i  studnie  kanalizacyjne  kanalizacji 
burzowej na ulicach w Rymanowie,

– wybudować nowy łapacz wody na ulicy Słowackiego,

– studzienka na ulicy Podgórze jest niedrożna,

– rozwiązać  problem  zrzutu  ścieków  z  kanałów  ogólnospławnych  do  rzeki  Tabor  w 
Rymanowie w okolicy Domu Kultury, Parku i ul. Podgórze . O tym ,że wpływają tam 
ścieki dowodzi fetor.

– wykonać remont przejazdu przez rzekę Tabor  obok Domu Kultury  w Rymanowie tak 
aby wyrównać płyty oraz doprowadzić do odpowiedniego oznakowania przejazdu,

– park w Rymanowie został uprzątnięty . Obecnie należy uzupełnić ławki, kosze na śmieci 
i naprawić ogrodzenie.

15.Pan Pelczarski Wacław - sołtys z Ladzina

– kiedy  zostanie  wybudowana  droga  z  Rymanowa  ul.  Mitkowskiego  do  Ladzina  ul. 
Zadwór ?,

– naprawić  teren  po  wybudowaniu  kanalizacji  do  Milczy  w  obrębie  wykonywanych 
wykopów na terenie wsi Ladzin,

– wybudować zatokę autobusową w Ladzinie ,  gdyż jest  niebezpiecznie dla  pasażerów 
korzystających z autobusów na przystanku w Ladzinie.

Na wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.

Wystąpię  do  Podkarpackiego  Zarządu  Melioracji  o  wykonanie  naprawy  wału  p. 
powodziowego  we  Wróbliku  Szlacheckim  o  co  wnioskował  radny  Pan  Chodyniecki.  Złamane 
drzewo w lasku przy ul. Kalwaria  zostanie uprzątnięte. Z uwagi na brak projektantów nie zlecona 
została  do  opracowania  dokumentacja  projektowa  na  budowę  mostu  pomiędzy  ulicami 
Grunwaldzką, a Parkową w Rymanowie, o którą pytał radny Biel. Wniosek radnej Dereniowskiej o 
udrożnienie rowu skieruję do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
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Wnioski  radnego  Różowicza  zostaną   skierowane  do  Podkarpackiego  Zarządu  Melioracji  i  do 
Burmistrza  Gminy Brzozów z  apelem o  podjęcie  działań  dotyczących  wulgarnego  zachowania 
kibiców  z  Przysietnicy  na  stadionie  w  Rymanowie.  Odnośnie  rozpoczęcia  remontów  dróg 
gminnych  i  ich  kolejności  odpowiednie  służby przy  udziale  sołtysów  wsi  określą  zakres  prac 
remontowych. Zgłoszone zadania przez radnych nie są już od zaraz realizowane. One będą poddane 
analizie i  po  rozpatrzeniu przez Komisję Rady zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę zostaną 
przedłożone do uchwalenia w ramach programu gospodarczego na okres tej kadencji Rady – to 
odpowiedź  dla  radnej  z  Bzianki.   W  sprawie  wymiany  lampy  i  zgnitego  drewnianego  słupa 
elektrycznego o które wnioskował radny Wiernusz zwrócę się ponownie do ZE . Energetyka o tym 
wie  ,  jeszcze  im  przypomnę  i  wyegzekwuję  naprawę.  Sprawdzimy  i  jeżeli  będzie  potrzeba 
poprawimy  stan  wody  w  Domu  Ludowym  w  Milczy.  Sprawdzimy  czy  jest   zalegalizowany 
przystanek przy ul. Kolejowej w Milczy, uzgodnimy z zarządcą tej drogi ewentualne ustawienie 



zadaszenia. Zastanowimy się jak rozwiązać problem szalet publicznych wolnostojących w Milczy. 
Informację  o  realizacji   wniosków i  zapytań  zgłoszonych na  poprzedniej  sesji  radny Stapiński 
otrzyma . Problem podmytych przyczółków mostowych to nie tylko Klimkówki ale terenu prawie 
całej gminy. Mamy ich bardzo dużo. Szkopuł w tym, że nie wiadomo jak były one budowane gdyż 
nie ma ich wykazanych w rejestrach . Gdy zwracałem się o ich zabezpieczenie to ich zarządca 
domaga  się  opracowania  dokumentacji.  Sołtysów wsi  poinformuję  o  zaplanowanych  terminach 
stanu przeglądu dróg gminnych. Dokonamy oględzin stanu kładki w Ladzinie i przystanku PKS jak 
również studzienek kanalizacyjnych. W najbliższym okresie czasu chcemy wykorzystać skazanych 
do oczyszczenia brzegów koryta rzeki Tabor i do wykonania innych prac w Domach Ludowych. 
Dziękuję za podjętą decyzję  z zakresu uprzątnięcia śmieci z terenu Wisłoka mieszkańcom Puław . 
Wystąpię  również  do właścicieli   terenów o  zabezpieczenie  tych  miejsc  i  ustawienia  koszy na 
śmieci . Podejmę działania o uporządkowanie spraw kanalizacyjnych w rejonie ulicy Podgórze i 
przy  GOK.  Przejazd  przez  rzekę  Tabor  wymaga  poprawy,  mam obawy czy  go  oznakowywać. 
Uzupełnimy w parku ławki i kosze. Z uwagi na sprzeciw mieszkańców Posady Dolnej  nie zostanie 
wybudowana droga z Rymanowa ul. Mitkowskiego do Ladzina ul. Zadwór . Jeszcze raz powołam 
Komisję i poproszę Pana sołtysa z Ladzina o wskazanie tych miejsc gdzie zdaniem Pana pozostały 
pewne  sprawy  do  wykonania  w  Ladzinie  w  trakcie  wykonywania  robót  kanalizacyjnych  w 
miejscowości Milcza.
Wspólnie z Podkarpackim Zarządem Dróg podejmę działania o wykonanie zatoki autobusowej w 
Ladzinie.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  przypomniał  radnym o  obowiązku złożenia  oświadczeń 
majątkowych za 2006 rok oraz poinformował, że będzie je przyjmował w Biurze Rady w dniu 
26.04. w godzinach od 16 -do 17-tej i w dniu 30 kwietnia w godzinach od 13 do 17-tej.

O zabranie głosu poprosił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Zywar 
Jan.  W swym wystąpieniu nawiązał do wypowiedzi radnego Pana Biel Andrzeja , że w trakcie 
dyskusji w temacie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance , zostałem posądzony, że mam w tym 
jakiś interes.  Proszę o odpowiedź na postawiony mi zarzut . Jeżeli  miałem udowodniony interes , 
to   będę  prosił  radnych  o  przyjęcie  rezygnacji  z  wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

Nie  miałem zamiaru  ,ani  na  myśli  aby  w  swych  wypowiedziach  ,  a  szczególnie  Pana 
radnego Zywara obrazić i posądzać , że ma Pan w tym jakiś interes. Jeśli  Pan to tak odebrał to ,, 
przepraszam Pana''.
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        Z kolei radny Pan Chentosz Michał odczytał P.S  podpisanego redaktora pseudonimem ,,bea ''
zamieszczonego w miesięczniku  informacyjnym z Gminy Rymanów ,, Nasz Rymanów ''  Nr 4 z 
miesiąca kwietnia 2007 roku Prosto z IV sesji – Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie uznał  
rację obrońców gimnazjum w Bziance i nie zgodził się na jego likwidację. Dobrze się stało, że 
niefortunny  pomysł  burmistrza,  popierany  bezkrytycznie  przez  grupę  radnych,  nie  uzyskał  
akceptacji władz oświatowych.

Uważam że  użyte  sformułowanie  ,,  bezkrytyczne  działania  ''  za  bardzo  obrażliwe   dla 
radnych.

Artykuł Prosto z IV sesji podpisany pseudonimem ,, bea '' został napisany przez Biela Andrzeja o 



czym informuję . Był okres , że podpisywałem takie artykuły z nazwiska i imienia ale i wówczas 
byłem posądzany, że są to moje tylko i wyłącznie własne spostrzeżenia z przebiegu obrad Rady.
Użyte w tym artykule dwa sformułowania – niefortunny pomysł  i popierany bezkrytycznie – być 
może stały się  za  bardzo obrażliwe.   Jest  to  pewien komentarz.  Za  to  co piszę nie pobieram 
żadnego wynagrodzenia . Jest to praca społeczna .

Radna Pani Przybyła-Ostap Krystyna  potwierdziła, że emocje na tej sesji były i udzieliły się nam 
wszystkim.  Ukazane  nazwiska  radnych  oraz  jak  głosowali  zostały  upublicznione  na  wniosek 
mieszkańców Bzianki.  Czytałam dokładnie protokół  z tej  sesji  i  nie  znalazłam w nim żadnego 
zdania, że radni bronili interesu Burmistrza Gminy.

Według Pana Wojciecha Farbańca – zastępcy Burmistrza powinno nam wszystkim zależeć na tym 
,żeby  była  obiektywność  przekazywania  informacji  prasowej  .  Odnośnie  zarzutu,  że  radni  nie 
bronili na sesji interesu Burmistrza Gminy chcę wyjaśnić , że radni swoje stanowisko wypracowali 
na odbytych wcześniej posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej.

Radny  Pan  Sikora  Zbigniew  -  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  radna  z  Bzianki  redaguje  Nasz 
Rymanów   .  Odniosłem  wrażenie,  że   wniosek  o  upublicznienie  nazwisk  radnych  był  Pani 
wnioskiem.

Zdaniem  radnego  Pana  Chentosza   Pan  Biel  Andrzej  wybrany  przez  radnych  na 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie nie  powinien pisać informacji z przebiegu 
obrad sesji . Winien to robić inny członek zespołu redakcyjnego . Jest to nie w porządku wobec nas 
i samego siebie.

Mnie  to szokuje  dlaczego dzisiaj  wracamy do tematu  sesji  z  miesiąca  lutego.  Ten artykuł  nad 
którym trwa dyskusja otworzył ludziom oczy – to wypowiedziane słowa radnego Pana Kielara.

Radny Pan Rajnik Tomasz  poddał pod rozwagę propozycję , aby w  ukazujących się artykułach – 
Prosto  z  obrad  sesji  ''  było  zawartych  trochę  mniej  emocji  ,  które  zostały  odzwierciedlone  na 
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Do  propozycji  przychylił  się również Przewodniczący Rady Miejskiej  i  wniósł o zakończenie 
obrad VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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ad. 14 porządku obrad
==============

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

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



Na tym protokół zakończono.

Protokołował :  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

 Wł. Cypcar            Henryk  Smolik


