
  
   P r o t o k ó ł  Nr XIV / 08

z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej

w dniu 1 lutego 2008 roku w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.

Obecni wg.   załączonych list obecności  / załączniki /

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

Sesję rozpoczęto o godzinie 11 05  , a zakończono o godzinie  14 15    .

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 Łożanska.

6. Radca Prawny Pani  Bożena  Zajdel .

7. Komendant Gmin ny Ochrony Przeciwpożarowej Pan Jan Kilar.

8. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

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

10. Mieszkańcy Gminy Rymanów z sołectw  Wisłoczka i Bzianki.

Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – 
Pan Henryk Smolik . Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych , zaproszonych 
gości , oraz przybyłych na obrady sesji mieszkańców sołectw Wisłoczka i Bzianki.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 
radnych.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem , czy są wnioski 
w sprawie otrzymanego porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpili :

1. Pan Burmistrz Gminy, który wniósł o :

− zdjęcie z otrzymanego porządku obrad sesji   projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły  Filialnej  w  Wisłoczku  podporządkowanej  organizacyjnie  Szkole  Podstawowej  w 
Sieniawie,

− uzupełnienie   otrzymanego  porządku  obrad  o  rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  celu  wspólnego  przystąpienia  do  przetargu 
organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości.

2. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna wnosła o zdjęcie z otrzymanego porządku obrad sesji 
projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance. 
Uzasadnienie wniosku - konieczny dowóz dzieci do  Zespołu Szkół we Wróbliku Szlacheckim , 
powstaną  duże  oddziały  w  Gimnazjum  we  Wróbliku  Szlacheckim,  nie  uzasadniona 
ekonomicznie zaproponowana   racjonalizacja  sieci szkolnej .

Innych wniosków nie było.

Zgłoszone  wnioski  według  kolejności  zgłoszenia  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie .

Wniosek o zdjęcie z otrzymanego porządku obrad sesji rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wisłoczku podporządkowanej organizacyjnie Szkole 
Podstawowej w Sieniawie został przyjęty w głosowaniu : głosujących 15 , za – 15.

Wniosek o uzupełnienie otrzymanego porządku obrad o rozpatrzenie projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przystąpienia do przetargu 
organizowanego  przez  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  na  rezerwację  częstotliwości  został 
przyjęty w głosowaniu : głosujących 15 , za – 15.

Wniosek o zdjęcie z otrzymanego porządku obrad rozpatrzenia uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Gimnazjum w Bziance w wyniku głosowania : głosujących 15, za – 4, przeciw – 10 , 
wstrzymującym -1  został odrzucony.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie rozpatrzony w punkcie 7 jako  podpunkt 6.

Przewodniczący  Rady po  wprowadzonej  zmianie  przedstawił  porządek  obrad  XIV sesji 
Rady Miejskiej w Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 
w okresie od XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
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5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  Gminy  w  okresie  między  sesjami,  a  zwłaszcza  z 
wykonania uchwał podjętych na XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

6. Interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawie :

1/ zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance,

2/  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie  wspólnego  przygotowania  i  
realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP / w  
Województwie Podkarpackim,

3/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok,

4/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Puławach,

5/  przystąpienia  Gminy  Rymanów  do  Stowarzyszenia  –  Lokalna  Grupa  Działania  ,,  
Dorzecze Wisłoka '',

6/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wspólnego przystąpienia do przetargu  
organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości.

8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej  w Rymanowie w 2007 roku.

9. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2008 rok.

10. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2007 rok.

11. Przedstawienie  raportu  z  wykonania  programu  przeciwdziałania  narkomanii  w  Gminie 
Rymanów za 2007 rok.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad  został  przyjęty w głosowaniu  :  głosujących 15,  za  –  12  ,  przeciw –  1, 
wstrzymujących – 2.
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ad. 3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu XIII sesji odbytej w dniu 21 grudnia 2007 roku.

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

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

Informację / załącznik do protokołu / o działaniach podejmowanych w okresie od XIII sesji 
przedstawił Przewodniczący Pan Henryk  Smolik.

ad.5.  Informacja  z  działalności  Burmistrza  Gminy  w  okresie  między  sesjami,  a 
zwłaszcza z wykonania uchwał podjętych na XII i XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Informację  /  załącznik  do  protokołu  /  o  pracy  Burmistrza  Gminy Rymanów w  okresie 
między sesjami, a zwłaszcza z wykonania uchwał podjętych na XII i XIII sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie przedstawił Burmistrz Pan Jan Rajchel.

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

Radny  Pan Stanisław  Stapiński z Milczy   złożył  interpelację w sprawie pilnego remontu ul. 
Słonecznej w Milczy.  Droga remontowana w sierpniu ubiegłego roku po deszczach i  roztopach 
znajduje się w złym stanie.

Radny Pan Kazimierz Kielar  z Klimkówki  interpeluje  po raz kolejny o rozwiązanie problemu 
umocnienia brzegu potoku tzw. ,,  Kościółkowego ''  na odcinku , na którym podmyta jest droga 
powiatowa w Klimkówce. Powiat twierdzi , że ma to wykonać gmina i odwrotnie.

− na  skraju  lasu  przy  drodze  gminnej  osunął  się  przepust  i  powstało  odchylenie  od  pasa 
drogowego stanowiące zagrożenie dla użytkowników drogi.

Radny Pan Michał Chentosz z Posady Górnej – odcinek drogi wojewódzkiej przy szkole stanowi 
poważne zagrożenie dla pieszych a szczególnie dzieci i młodzieży ze względu na nieprzestrzeganie 
przez  kierowców  ograniczenia  prędkości  na  tym  odcinku  drogi.  Złe  wyprofilowanie  drogi  i 
nadmierna prędkość była przyczyną licznych wypadków.
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ad. 7 .  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/ zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.

Pan  Wojciech  Farbaniec   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zamiaru  likwidacji 
Gimnazjum w  Bziance.

Uzasadnienie  :   z  dniem  31  sierpnia  2008  roku  Gmina  Rymanów  zamierza  dokonać 
racjonalizacji sieci szkolnej poprzez rozwiązanie Zespołu Szkół Publicznych w Bziance i likwidację 
Gimnazjum  w  Bziance.  Podejmowane  przez  samorząd  działania  od  1999  roku  zmierzają  do 
stworzenia racjonalnej sieci szkolnej. W swoich działaniach organ prowadzący kieruje się przede 
wszystkim dobrem ucznia, aby jego edukacja odbywała się w lepszych warunkach i zapewniała mu 
wszechstronny  rozwój.  Projektowana  zmiana  jest  zgodna  z  zapisami  art.  59  ustawy  z  dnia  7 
września  1991  roku  o  systemie  oświaty.  Zmiana  podyktowana  jest  głównie  czynnikiem 
demograficznym i ekonomicznym oraz  koniecznością polepszenia jakości kształcenia młodzieży 
na poziomie gimnazjalnym. Zespół Szkół Publicznych w Bziance jest najmniejszą tego typu szkolą 
w gminie. W roku szkolnym 2007/2008 liczba uczniów w Zespole wynosi 79, w tym : Gimnazjum 
35 uczniów, Szkoła Podstawowa – 39 uczniów, klasa ,, 0 '' - 5 uczniów. Liczba ta z roku na rok jest 
coraz mniejsza i  taka tendencja utrzyma się co najmniej przez następnych kilka lat.  Obecnie w 
Zespole  Szkół  Publicznych  w  Bziance  nauka  odbywa  się  w  dwóch  budynkach.  Po  likwidacji 
Gimnazjum w Bziance  uczniowie  tej  szkoły  będą  mogli  uczęszczać  do  oddalonego  o  4,5  km 
Gimnazjum  we  Wróbliku  Szlacheckim  .   Jest  to  budynek  nie  w  pełni  wykorzystany  gdyż 
przystosowany jest dla większej liczby uczniów .  Nie przewiduje się wprowadzenia zmianowości. 
Dla uczniów dojeżdżających zorganizowana zostanie świetlica, będzie też możliwość skorzystania 
z ciepłego posiłku . W szkole tej zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 
predyspozycjami  do  pracy  z  młodzieżą  o  czym  świadczą  bardzo  dobre  wyniki  egzaminów 
gimnazjalnych.  Wszystkim  dowożonym  uczniom  gmina  zapewni  bezpłatny  dowóz  specjalnie 
podstawionym autobusem PKS z  placu  przed  Domem Ludowym w Bziance.  Powrót  do domu 
będzie zorganizowany podobnie – bezpośrednio z placu przed szkołą we Wróbliku Szlacheckim 
pod Dom Ludowy w Bziance. Zespół Szkół Publicznych  w Bziance jest najmniejszą tego typu 
placówką w gminie, a koszty kształcenia 1 ucznia należą do najwyższych – 7.355 zł na 1 ucznia w 
2006 roku.

W dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały głos zabrali :

1. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna – zgłosiła wniosek aby do przedstawionego projektu 
uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance dodać słowa ,, w systemie 
wygasającym ''. Wniosek ten chociaż mniej  korzystny dla mieszkańców Bzianki to jednak 
ewolucyjny a nie rewolucyjny. Sposób wygasający polegałby na tym, że  w roku szkolnym 
2008 / 2009  nie prowadzić się będzie naboru uczniów do klasy I Gimnazjum , a II i III 
klasy liczące 22 uczniów swoją naukę w gimnazjum zakończyłyby w szkole w Bziance.  
W  przypadku  przeniesienia  dzieci  do  Wróblika  powstaną  oddziały  liczące  ponad  30 
uczniów, co spowoduje podział klas na niektórych przedmiotach  - nauka języków , zajęć 
wychowania fizycznego na 2 grupy więc ekonomicznie nie będzie to uzasadnione.
W przypadku  systemu  wygasającego   całość  Zespołu  Szkół  mogłaby  się  przenieść  do 
budynku głównego – dworku / 4 oddziały szkoły podstawowej i 2 gimnazjum – będzie to 
razem  sześć  oddziałów,  a  w  budynku  głównym  jest  6  klas  lekcyjnych,  1  pracownia 
komputerowa  i  sala  gimnastyczna  w  Domu  Ludowym,  a  więc  przy  dobrej  organizacji 
nauczania  będzie  to  możliwe.  Warunki  nauki  w  szkole  w  Bziance  ostatnio  się  bardzo 
poprawiły. Na feriach z inicjatywy rodziców został przeprowadzony remont sal lekcyjnych. 
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Wydaje mi się , że takie inicjatywy i zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie szkoły godne jest 
wsparcia , a całkowita / rewolucyjna / likwidacja gimnazjum takim działaniem nie będzie. Dlatego 
zwracam się z prośbą do wszystkich Państwa Radnych o przemyślenie jeszcze raz swojej decyzji i 
poparcie wniosku dotyczącego likwidacji Gimnazjum w Bziance w systemie wygasającym.

O zabranie głosu poprosił Pan Wojciech Farbaniec  - z-ca Burmistrza Gminy , który w swym 
wystąpieniu wypowiedział się  w temacie  złożonego wniosku Radnej o likwidację Gimnazjum w 
Bziance w systemie wygasającym .
Obawiam się, że rodzice mogą nie posłać  dzieci do szkoły będącej w likwidacji mając obawy, że w 
niej gorzej uczą i może okazać sie tak, że od nowego roku szkolnego nikt nie podejmie nauki w tym 
Gimnazjum . Co wówczas zrobić z kadrą nauczycieli -  płacić im trzeba wynagrodzenie choć nie 
będą uczyć.
 Burmistrz odziękował mieszkańcom Bzianki za wniesiony trud w poprawę warunków nauczania w 
Szkole.
Ponadto podzielił się informacją  o odbytym spotkaniu z Kuratorem Oświaty , w którym również 
wziął  udział  Przewodniczący Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia i  Porządku Publicznego Rady 
Miejskiej  w temacie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.  Kurator pamięta ,  że  podczas 
wizyty u niego w roku ubiegłym delegacja mieszkańców wnosiła o pozostawienie im gimnazjum 
jeszcze na 1 rok.

Radna  Pani  Przybyła  –  Ostap  Krystyna  nie  podzieliła  obaw  Burmistrza  ,  że  do 
likwidowanego Gimnazjum uczniowie nie pójdą . Oni chcą ukończyć naukę na miejscu czyli w 
Gimnazjum w Bziance.

2. Radny Pan Zbigniew Sikora – nauczania dzieci nikt nie przeliczał na pieniądze pomimo 
tego, że jest to bardzo ważny czynnik. Powtórzę  jeszcze raz  uzasadnienie decyzji jaką 
dzisiaj  mamy podjąć  o  której  mówił  zastępca  Burmistrza.  Po  likwidacji  Gimnazjum w 
Bziance uczniowie będą mogli uczęszczać do Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim , w 
którym nauka odbywać  się będzie w bardzo dobrych warunkach, w przestronnych i jasnych 
klasopracowniach dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne. Szkoła  posiada dobrze 
wyposażoną salę gimnastyczną oraz salę do gimnastyki korekcyjnej. Będzie też zapewniony 
bezpłatny dowóz i zorganizowana świetlica z możliwością skorzystania z ciepłego posiłku.
Dlatego uważam za bezzasadne obawy, że dzieci będą miały trudności z dostosowaniem się
do   nowych  warunków  i  nawiązaniu  koleżeńskich  znajomości  w  proponowanym  im 
Gimnazjum we Wróbliku Szlacheckim. 

3. Pani  Krystyna  Przybyła  –  sołtys  wsi  Bzianka  potwierdziła,  że  rodzice  dzieci 
uczęszczających do Zespołu Szkół Publicznych w Bziance uczestniczą aktywnie w życie 
szkoły o czym świadczą chociażby wykonane prace remontowe w okresie ferii zimowych. 
Mam obawy czy będą jakieś oszczędności  jeśli zliczymy koszty na 1 ucznia dodając do 
nich koszty dowożenia. Ma zapytanie do zastępcy Burmistrza czy za te oszczędności będzie 
możliwość zorganizowania świetlicy dla dzieci w  szkole w Bziance.

Chcemy wszystkim szkołą na terenie naszej Gminy pomóc w  zorganizowaniu zajęć 
dla dzieci. W tym temacie były już wcześniej przeprowadzane rozmowy . Oczekuję od pani sołtys 
konkretnej  propozycji  .  Na pomoc w zorganizowaniu świetlicy środki  będą.   To odpowiedź na 
postawione zapytanie Pana zastępcy Burmistrza Gminy.

4. Radny Pan  Andrzej  Biel   -  uważam ,  że  przedstawione  przez  Panią  radną   z  Bzianki 
argumenty winny przekonać radnych aby  likwidacja Gimnazjum w Bziance odbywała się w 
systemie wygasającym. Będzie to działanie ewolucyjne, a nie rewolucyjne.
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Będą to  powolne zmiany i  nic  by się  nie  stało,  żeby stopniowo to  gimnazjum wygasało.  Jeśli 
zostanie podjęta decyzja o likwidacji przez wygaszanie to dzieci pozostaną w tym gimnazjum . Jeśli 
będzie  likwidacja  –  to  trudno  przewidzieć  dokąd  one  trafią.   Nie  zawsze  idą  w  parze 
bezpieczeństwo dzieci – warunki nauczania.

Na tym dyskusja  nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Gimnazjum w Bziance została wyczerpana.

Prowadzący obrady  poddał pod głosowanie wniosek radnej Przybyła – Ostap Krystyna o 
likwidację Gimnazjum w Bziance w systemie wygasającym.

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 4, przeciw – 10 , 1 wstrzymujący – wniosek upadł.

Prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  przez  zastępcę  Burmistrza 
Gminy projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.

W wyniku głosowania : głosujących 15, za – 10 , przeciw – 4 , 1 wstrzymujący  Rada Miejska w 
Rymanowie podjęła Uchwałę w sprawie  zamiaru likwidacji Gimnazjum w Bziance.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 115 / 08 jak załącznik do protokołu.

W obradach sesji  Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę.

2/  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  sprawie  wspólnego  przygotowania  i  
realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP /  
w Województwie Podkarpackim.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy.

Projekt tej uchwały był rozpatrywany przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej i uzyskał ich 
pozytywne opinie.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 116 / 08  jak załącznik do protokołu.

3/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok.

Z treścią projektu Uchwały zapoznała radnych Pani Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisję Budżetu, Gospodarki i Mienia i uzyskał pozytywną 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 XIV / 117 / 08 jak załącznik do protokołu.

4/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Puławach.

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.

Uzasadnienie :  mieszkaniec Krosna zwrócił się  z wnioskiem do Burmistrza Gminy o zakup działki 
stanowiącej  własność  Gminy  Rymanów  nr  318  o  pow.  0.0164  ha,  położonej  w  Puławach  na 
uzupełnienie  własnej  nieruchomości  nr  316  i  317.  Opinia  Rady  Sołeckiej  wsi  Puławy  jest 
pozytywna. Z uwagi na niedużą wielkość działki sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na 
uzupełnienie nieruchomości przyległej.

W zapytaniu radny Pan Kazimierz Kielar pytał czy będzie zapewniony dojazd  do działki 
ościennej o nr 79/1.

Pan Bronisław Bruk – sołtys wsi Puławy zapewnił, że jest zabezpieczony dojazd do działki , 
o którą pytał radny.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w sesji brało udział 15 
radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1 radny.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 118 / 08 jak załącznik do protokołu.

5/ przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania
,, Dorzecze  Wisłoka  ''.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.

Projekt tej uchwały był rozpatrywany przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej i uzyskał 
ich pozytywne opinie.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił,  że   w głosowaniu brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 119 / 08 jak załącznik do protokołu.
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6/  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  w  celu  wspólnego  przygotowania  i 
realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej / SEKAP /  
w Województwie Podkarpackim.

Z treścią projektu uchwały zapoznał radnych Pan Jan Rajchel.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 120 / 08 jak załącznik do protokołu.

ad.8 . Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie w 
2007 roku.

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  Pan  Michał  Chentosz  – 
Przewodniczący Komisji.

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Gospodarki  i  Mienia przedstawił  Pan 
Zbigniew Sikora – Przewodniczący Komisji .

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Porządku 
Publicznego  przedstawił Pan Maciej Kandefer – przewodniczący Komisji.

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /

Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rolnictwa,  Ekologii  i  Spraw  Uzdrowiskowych 
przedstawiła Pani Zofia  Dereniowska  -  przewodnicząca Komisji.

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu /

ad. 9. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2008 rok.

Pan  Henryk  Smolik -  Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2008 rok.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 121 / 08 jak załącznik do protokołu.
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ad.  10.    Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

Przewodniczący  Gminnej  Komisji   Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w 
Rymanowie omówił sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

/  Sprawozdanie   -    załącznik do protokołu / .

W dyskusji głos zabrali :

1. Radny Pan Stanisław Stapiński zwrócił sie z zapytaniem czy w ubiegłym roku  były podjęte 
działania w kierunku zorganizowania świetlicowych zajęć dla dorosłej młodzieży.

2. Radny Pan Zbigniew Sikora  zwrócił  się z zapytaniem , czy z tych środków nie można 
udzielić wsparcia finansowego dla pogorzelców.

Udzielając  odpowiedzi  Przewodniczący  Gminnej  Komisji  odpowiedział  ,  że  nie 
powstała  żadna   świetlica  o  jakiej   marzy  radny.  Wspomagano  z  tych  środków  działalność 
instytucji,  stowarzyszeń  ,  ruchu  trzeżwościowego,  organizacjom społecznym,  wyznaniowym  w 
organizacji  imprez  podejmujących  problematykę  alkoholową  jak:  rekolekcje,  festyny,  zawody 
sportowe. Wspierano również finansowo działalność grupy AA,, ZDRÓJ ''.
Nie można  tych środków przeznaczyć dla pogorzelców . Jest to zadanie dla Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Przewodniczący Rady omawianie tego sprawozdania zakończył  stwierdzeniem ,  że Rada 
Miejska  przyjęła  do  wiadomości  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 rok.

ad. 11. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Rymanów za 2007 rok.

Zastępca Burmistrza Pan Wojciech Farbaniec – omówił raport z wykonania tego programu.

/ Raport - załącznik do protokołu /

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Przewodniczący Rady  omawianie tego raportu zakończył stwierdzeniem , że Rada Miejska 
przyjęła  do wiadomości  raport  z  wykonania  Programu Przeciwdziałania  Narkomanii  w Gminie 
Rymanów za 2007 rok.
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ad.12   .  Odpowiedzi na interpelacje  radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan  Jan  Rajchel.

> dokonamy oględzin stanu remontowanej ulicy Słonecznej w Milczy i jak pozwolą środki 
budżetowe  w  okresie  wiosennym  przystąpimy  do  remontu  najbardziej  uczęszczanych  dróg 
gminnych -  to odpowiedź dla radnego z Milczy,

>  nie  otrzymałem  jeszcze  od  Starostwa  odpowiedzi  na  przesłana  interpelację  radnego 
Kielara  kto  ma  wykonać  zabezpieczenie  podmytej  drogi  ,  którą  radny  dysponował  składając 
dzisiejszą interpelację . Po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią udziel;onej odpowiedzi podejmę 
stosowane działania ,

− w  sposób  dorażny  zabezpieczymy  niebezpieczne  miejsce  jakie  powstało  po  osunięciu  się 
przepustu drogowego w drodze gminnej w Klimkówce.

> ponownie przekażę treść interpelacji radnego Chentosza do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań dla poprawy bezpieczeństwa na wskazanym odcinku 
drogi.

Były to udzielone odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

ad. 13  Wolne wnioski i zapytania.

1. Radny Pan Zbigniew Sikora z Sieniawy wnioskuje o :

− wprowadzenie  czasowego  ograniczenia   dla  parkujących  pojazdów  na  odcinku  drogi 
wojewódzkiej od biura Urzędu Stanu Cywilnego w kierunku kościoła w Rymanowie,

− uporządkowanie przy ,, Centrum '' w Rymanowie sprawy parkujących tam samochodów, które 
często blokują całkowicie przejście chodnikiem.

2. Radny Pan Stanisław Stapiński z Milczy wnioskuje O

− wysypanie żwirem drogi gminnej przy ul. Sadowej w Milczy,
− zamontowanie barierki ochronnej na  mostku przy ul. Szkolnej w Milczy.

3. Radna Pani Przybyła – Ostap Krystyna z Bzianki wnioskuje o :

− rozważenie   możliwości  wcześniejszego włączania  oświetlenia  ulicznego w Bziance  /  o  30 
minut wcześniej /  ,

− uwzględnienie  przy  planowanych  do  wykonania  w  bieżącym  roku  pracach  drogowych  w 
miejscowości Bzianka wyrównanie terenu przy Domu Ludowym ,

− zwróciła się z zapytaniem : - jakie są szanse na realizację w tym roku inwestycji pn.  budowa 
kanalizacji  w miejscowości  Bzianka  oraz  czy Gmina  Rymanów może  ubiegać  się  o  środki 
finansowe na projekt budowy przepompowni celem zabezpieczenia mieszkańców Bzianki przed 
zalewaniem posesji przez wody płynące potokami Tafla i Stara Rodzinka.
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4. Radny  Pan  Henryk  Smolik  z  Rymanowa  Zdroju   -  wskazał  na  potrzebę  zrównania  – 
zniwelowania  pobocza  przy  drodze  powiatowej   relacji  Sieniawa  –  Głębokie  przez 
Bartoszów. Przy obfitych opadach deszcu woda nie spływa do rowów , gdyż ogranicza to 
podwyższone pobocze, które należy zrównać , a nawet obniżyć w stosunku do powierzchni 
nawierzchni drogi. Podobnie należy postąpić w odniesieniu do drogi gminnej na tej ulicy.

5. Radny Pan Andrzej Wiernusz z Rymanowa wskazał na potrzebę zamontowania na końcu 
ulicy  Kolejowej  w  Rymanowie  na  słupach  o  numerach  543/10  i  543/6   dwóch  lamp 
oświetlenia ulicznego / koło Jana Oberca /.

6. Radny  Pan  Michał  Chentosz  z  Posady  Górnej  wnioskuje  aby  przedkładane  radnym 
informacje pomocnicze w formie tabel były opracowywane w sposób bardziej czytelny, a 
także o podjęcie działań  o zabezpieczenie niebezpiecznego osuwiska przy ul. Nadbrzeżnej 
w Posadzie Górnej. Miejsce to staje się bardzo niebezpieczne dla użytkowników tej drogi.

7. Radny Pan Kazimierz Kielar z Klimkówki  wnioskuje o :

− zamontowanie w Klimkówce przy ul. Zdrojowej przy wjazdach do bocznych uliczek tabliczek z 
nazwą ulicy i numerami domów,

− zamontowanie lustra  na skrzyżowaniu dróg gminnych w kierunku  tzw.  Łazów i  Fichtów z 
uwagi, że stojący tam wysoki mur całkowicie ogranicza widoczność,

− uregulowanie sprawy korzystania z mediów Gminnej Biblioteki Publicznej i Koła Gospodyń 
Wiejskich  w  Domu  Ludowym  w  Klimkówce  poprzez  dokonanie  rozdzielenia  instalacji 
gazowych i zamontowania podliczników,

− zwrócił się z zapytaniem kiedy będą dokonywane przeglądy budynków użyteczności publicznej 
w tym między innymi Domów Ludowych przez uprawnionych elektryków i kominiarzy , którzy 
mają dokonać stosownych wpisów w książkach obiektów budowlanych.

8. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej zwrócił się z prośbą o wsparcie ze strony Gminy 
działań w sprawie lokalizacji nowego przystanku autobusowego pryz Domu Ludowym w 
Posadzie Górnej.

9. Pan Ignacy Śliwka  -  sołtys sołectwa Deszno zwrócił się z wnioskiem o wcześniejsze / 30 
min/ włączanie oświetlenia ulicznego rano.

− utwardzenie zajazdu dla autobusów  przy  przystanku autobusowym na drodze
 wojewódzkiej w Desznie w kierunku Królika Polskiego.

10. Pan Józef Pelczar – sołtys sołectwa Łazy wnioskował o napełnienie wodą zbiornika p.poż.
w Łazach oraz o zamontowanie znaku umożliwiającego zjazd z parkingu w Rymanowie 
przy ul. Rynek na ul. Wesoła.

11. Pan  Jan  Dudzik  –  sołtys  sołectwa  Bałucianka   zgłosił  wniosek  o  budowę  oświetlenia 
ulicznego w tej miejscowości.

W tym miejscu przewodnictwo obrad sesji z upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Pana Henryka Smolika , który z ważnych względów zmuszony został do opuszczenia obrad  objął 
Pan  Jan Zywar – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
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> wniosek radnego Pana Sikory przekaże do Zarządu Dróg Wojewódzkich,

>  wnioski  radnego  Pana  Stapińskiego  dotyczące  dowozu  żwiru  na  drogę   gminną  i 
zamontowanie barierki ochronnej zostaną w najbliższym okresie wykonane,

>  wystąpię do Zakładu Energetycznego o spowodowanie wcześniejszego  o godzinie 4-tej 
rano  włączania lamp oświetlenia ulicznego na terenie całej Gminy.
Położony zostanie nowy dywanik na placu przy Domu Ludowym w Bziance.  Nie wiem co będzie z 
rozpoczęciem prac  kanalizacyjnych  z  uwagi  na  duże  koszty  budowy.  Nie  jestem też  w  stanie 
udzielić odpowiedzi czy z listy rezerwowej przejdziemy na listę zasadniczą realizacji tego zadania . 
Jeśli powstaną warunki i możliwości to budowa kanalizacji w Bziance będzie rozpoczęta. Skieruję 
zapytanie  do  ODGW w Krośnie  o  możliwość  wykorzystania  środków z  programu ,,  Dorzecze 
Wisłoka '' na poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z przeznaczeniem na budowę 
przepompowni w Bziance.

> wniosek radnego Pana Smolika przekażę do Zarządu Dróg Powiatowych, a na wskazanej 
drodze gminnej zostanie zlikwidowane podniesione pobocze.

> wniosek radnego Pana Wiernusza zostanie rozpatrzony po dokonaniu wizji wskazanego 
miejsca w którym  zachodzi potrzeba zamontowania 2 lamp oświetlenia ulicznego.

> radnego Pana Chentosza zapewniam, że będziemy się starać sporządzać bardziej czytelne 
informacje w formie  tabelarycznej,  które  zostają  przedkładane radnym.  Informuję również  ,  że 
został  złożony  do  Wojewody  wniosek  o  dofinansowanie  zabezpieczenia   wskazanego 
niebezpiecznego osuwiska.

> sołtysi  winni  przypominać  mieszkańcom o oznakowaniu  swoich  posesji  gdyż  jest  bto 
obowiązek właściciela posesji.
Odnośnie wprowadzenia dodatkowego oznakowania wjazdów do bocznych uliczek z głównej ulicy 
Zdrojowej  w Klimkówce z nazwą ulicy i  numeracji budynków podejmiemy działania aby je w 
przyszłości  wykonać  i  zamontować.  Rozważymy wskazany wniosek  o  zamontowanie  lustra  po 
dokonaniu  wizji  przez  pracownika  i  fachowców  od  drogownictwa.  Na  przeglądy  instalacji  w 
domach ludowych zostanie ogłoszony przetarg . Koszty usług wykonanych obciążą budżety domów 
ludowych.  Zasygnalizowaną sprawę potrzeby rozdzielenia instalacji gazowej i jej opomiarowania 
potrzeba wyjaśnić i podjąć odpowiednie działania  – to odpowiedź dla Pana Kielara.

> sprawie lokalizacji nowego przystanku autobusowego przy Domu Ludowym w Posadzie 
Górnej został nadany bieg. Na miejscu były już komisje , które opiniowały wskazany teren.
Takie działania prowadzono również w Posadzie Dolnej i Ladzinie.

>  wniosek  Pana  Śliwki  o  utwardzenie  miejsca  zajazdu  na  przystanku  autobusowym  w 
Desznie przekażę do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

>  napełniony zostanie wodą zbiornik p.pożarowy w Łazach oraz  rozpatrzony wniosek o 
zamontowanie znaku  umożliwiającego zjazd z parkingu w Rymanowie przy ulicy Rynek na ulicę 
Wesołą. - to odpowiedź dla sołtysa Pelczara.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.
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ad. 15.   Zamknięcie sesji.

Prowadzący obrady XIV sesji Rady Pan Jan Zywar – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
poinformował, że porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 
całości.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołował : Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rymanowie

/ Wł. Cypcar /            Henryk  Smolik


