
 

     P r o t o k ó ł  Nr XIV / 11 

         sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

         30 sierpnia 2011 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

         w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

 Sesję XIV otworzył o godzinie 9 o5 i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Janusz Konieczny  - Wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Samorządowego. 

Grażyna Skolarczyk  - radna Rady Powiatu Krośnieńskiego. 

Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Jan  Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy 

Jan Rajchel   - Dyrektor SPG ZOZ Rymanów. 

Grzegorz Sołtysik  - Komendant Straży Miejskiej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który powitał 

zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Obrady były zatem prawomocne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 

Ad.2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy Rymanów, który 

wniósł o uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w 

sprawie : 

 

1/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników, 

2/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in blanco 

/. 

 

 Innych propozycji zmian porządku obrad nie wniesiono. 

 

W wyniku głosowania wniosek o : 

 

– zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników został przyjęty przy 13 głosach za. 
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– wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in 

blanco / został przyjęty przy 13 głosach za. 

 

Po wprowadzeniu w/w zmian , porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej wraz z 

informacją o działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Informacja Burmistrza Gminy o przygotowaniu placówek oświatowych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

 

 1/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Klimkówce, 

 2/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 

 4/ utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach   

 Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w Rymanowie Zdroju dla  

 przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

 Rzeczypospolitej Polskiej, 

 5/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

 przesyłu na działkach o numerach : 2923/1, 2922. 2929/1 i 1493/1 położonych 

 w Rymanowie, 

 7/ zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 

 na ławników, 

 8/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego 

 / in blanco /. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad XIV sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Za przyjęciem protokołu XIII sesji głosowało 13 radnych. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 5. Informację z wykonania uchwał podjętych na XIII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie, wydanych zarządzeń Burmistrza Gminy w okresie od 26 lipca do 26 sierpnia 

2011 roku złożył Sekretarz Gminy Marek Penar. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec złożył informację ze swej działalności pomiędzy 

sesjami za okres od 30 lipca do 29 sierpnia 2011 roku wraz z informacją dotyczącą 

postępowań z zakresu zamówień publicznych za okres od 15 czerwca do 29 sierpnia 2011 

roku. 

Informacja ta stanowi załącznik do protokołu. 

Dyskusji nad złożonymi informacjami nie było. 

 

Ad.6.  Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Andrzej Pitrus zgłosił interpelację w sprawie pilnego wykonania uzupełnień 

fragmentów brakujących desek i wystających gwoździ na mostach nr II i III w Bałuciance. 

 

 

Ad. 7. Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o 

przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Klimkówce. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział  13 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 142 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2/ utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 143 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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3/ zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 144 /11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach 
Uzdrowiskowych ,, Eskulap '' i ,, Zimowit '' w Rymanowie Zdroju dla 

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Sekretarz Gminy. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XIV / 145 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5/ zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej. 

 

Z treścią projektu uchwały zapoznał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych , 2 radnych wstrzymało 

się. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 146 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne ustanowienie służebności 

przesyłu na działkach o numerach : 2923/1,2922, 2929/1 i 1493/1 położonych w 

Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Firma internetowa wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na lokalizację  

kabla światłowodowego ziemnego na w/w działkach 
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Zgodnie z obowiązującym przepisem ustawy na w/w działki należy ustanowić służebność 

przesyłu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 147 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

7/ zasięgnięcia  od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : Ustawa -Prawo o ustroju sądów powszechnych zobowiązuje do zasięgnięcia 

od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  Proponuje 

się aby Rada Miejska w Rymanowie wydała upoważnienie dla Przewodniczącego Rady 

Miejskiej do przesłania danych o kandydatach na zgłoszonych  ławników sądowych na 

kadencję 2012 – 2015 do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 148 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

8/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego / in 

blanco /. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : udzielenie zabezpieczenia w formie weksla pozwoli na prawidłowe 

wykorzystanie udzielonej pomocy na realizację operacji pn. ,, Budowa, remont oraz montaż 

elementów wyposażenia boisk sportowych w miejscowościach Bałucianka, Królik Polski i 

Rymanów Zdrój  w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi''. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XIV / 149 / 11. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> wystąpię do Starosty Krośnieńskiego o usunięcie wskazanych przez radnego Andrzeja 

Pitrusa zagrożeń na mostach Nr II i III w Bałuciance. 

 

Ad. 10. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Pan Janusz Konieczny – Wiceprzewodniczący Rady Sejmiku Samorządowego w Rzeszowie 

złożył krótką informację ze swej pracy w Radzie Sejmiku . Wskazał na dobrą współpracę z 

Burmistrzem Gminy, a zwłaszcza przy realizacji takich zadań jak : budowa boisk ORLIKA, 

budowa chodnika i przejścia podziemnego w Rymanowie, odnowie i renowacji zabytków, 

gospodarki wodno – ściekowej. Zapewnione zostały środki w budżecie Sejmiku na remont 

szatni sportowej w Klimkówce i na wsparcie budowy sali gimnastycznej w Króliku 

Polskim. Pogratulował Burmistrzowi Gminy i Radzie za współpracę w osiąganiu i realizacji 

tak dużych zamierzeń gospodarczych. 

 

Pan Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej  odczytał pismo skierowane  przez 

Zarząd osiedla nr 1 w Rymanowie , a dotyczące sposobu podejmowania uchwał przez Radę 

na XIII sesji bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Zarządu Osiedla. 

/ Pismo – załącznik do protokołu /. 

 

Wnioski i zapytania : 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki pytał o powód zaprzestania prac na drodze powiatowej 

ul. Sicińska we Wróbliku Szlacheckim. Na wiosnę rozpoczęto na niej prace. Dywanika na 

drodze dalej nie ma, a zostały wybrane głębokie rowy bez przepustów. 

 

2. Radny Tomasz Rajnik  wnioskuje o : 

- uzupełnienie wypłukanych poboczy drogi wojewódzkiej na odcinku Posada Górna – 

Rymanów Zdrój, 

- naprawę uszkodzonych wyrw w regulowanym odcinku rzeki Tabor w Posadzie Górnej, 

- poprawę stanu bezpieczeństwa na ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej poprzez 

dokonanie wycinki wyrastających na ulicę gałęzi drzew, zamontowanie znaku ,, ślepa ulica 

'' , zamontowanie 2 tablic informacyjnych na wjazdach na tę ulicę od strony Posady Górnej 

k. Szkoły i od Rymanowa Zdroju, 

- rozwiązania sprawy wałęsających się psów. 

 

3. Radny Bronisław Bruk wnioskuje o wystąpienie do Starosty Powiatu Sanockiego aby 

zamiast ustawionego znaku ,, brak poboczy '' na drodze powiatowej w kierunku Puław 

zostały wybudowane pobocza przy tej drodze. 
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4. Radny Stanisław Adam wnioskuje o : 

– dalszą kontynuację prac wokół domu ludowego w Milczy celem poprawy estetyki 

jego części wejściowej poprzez naprawę uszkodzonych schodów, 

– wykonanie udrożnienia rowów przy drodze powiatowej w Milczy, 

– rozważenie propozycji zawarcia porozumienia z powiatem sanockim celem naprawy 

prawie nieprzejezdnego odcinka drogi Milcza – Besko na długości około 2 km. 

 

5. Radna Krystyna Przybyła – Ostap wnioskuje o wykonanie rowów wzdłuż drogi w 

kierunku Łozów na odcinku około 350 mb. Spływająca woda z drogi zalewa 3 

gospodarstwa. 

 

6. Radny Kazimierz Kielar wnioskuje o : 

– wykonanie naprawy załamanego mostka przy kopalni, 

– ponownego zamontowania zdemontowanej podczas prac remontowych  lampy 

oświetlenia ulicznego w rejonie domu ludowego przy wjeździe na ulicę księdza Waisa, 

– ustawienia barier energochłonnych na drodze gminnej przy wjeździe do kościółka w 

rejonie biegnącej tam rzeki, 

– podjęcie działań w zarządzie dróg krajowych o poprawienie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego przy wyjeździe z Klimkówki na drogę krajową. 

 

7. Radny Dariusz Królicki wnioskuje o interwencję w Rejonie Energetycznym o 

demontaż starych słupów energetycznych na ul. Osiedle i zamontowanie lampy , która 

została zdemontowana podczas wymiany sieci obok skrzyżowania przy wjeździe do ZGK 

Rymanów. 

 

8. Radny Henryk Smolik wnioskuje o podjęcie działań o poprawę stanu bezpieczeństwa 

na drodze wojewódzkiej w Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa poprzez wyznaczenie dwóch 

przejść dla pieszych w rejonie Sanatorium Teresa i kościoła i o ograniczenie szybkości do 

40 km/godz na odcinku od pensjonatu Słoneczna do mostu obok kościoła. 

 

9.  Adam Szajna – sołtys wsi Milcza w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą o 

interwencję o wykonanie naprawy bardzo zniszczonego odcinka drogi Milcza – Besko. 

 

10. Jan Zalisz – sołtys z Wisłoczka zgłosił wniosek o odmulenie pierwszego przepustu na 

drodze Rudawka Rymanowska – Wisłoczek. 

 

11. Czesław Szajna – zwrócił uwagę, że od obrad XIII sesji do dnia dzisiejszego 

uczestniczący w obradach sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli nie zostali przeproszeni 

przez radnego za zwróconą  im uwagę o zachowanie powagi podczas obrad sesji. 

– zwrócił się z zapytaniem , czy zwrot ,, Wysoka Rado '' jest to zwrot grzecznościowy, 

czy gdzieś zapisany ustawowo, 
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– pytał , czy zaproponowane zwiększenie środków w uchwalonej zmianie uchwały 

budżetowej – Plany zagospodarowania Przestrzennego w wysokości 50.000 zł  jest to 

wpłata od p. Kapały za podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP,, 

Rymanów'' , 

– wyraził swa opinię odnośnie wręczenia medali ,, Za zasługi dla Miasta i Gminy 



Rymanów '' podczas obchodów Dni Rymanowa dla niektórych osób mając wątpliwość 

czym oni aż tak przyczynili się aby te medale zostały im wręczone. 

 

12. Jan Rajchel – dyrektor SPG ZOZ nawiązał do wystąpienia Wiceprzewodniczącego 

Rady Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusza Koniecznego , a zwłaszcza do tego, 

co potrafił on wykonać i pomóc mieszkańcom Gminy podczas jego pracy w Sejmiku. 

Pomimo nieobecności Pana Janusza Koniecznego, który wcześniej opuścił obrady sesji 

pragnę osobiście podziękować mu za jego zaangażowanie w rozwój Gminy Rymanów i 

współpracę w okresie sprawowania obowiązków Burmistrza Gminy Rymanów. 

W nawiązaniu do wystąpienia Pana Czesława Szajny o jego wątpliwość , co do osób , 

którym wręczono medale Za zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów uważam , że oni za swą 

współpracę z Gminą przez długi okres czasu zasłużyli na to odznaczenie z uwagi, że od 

kilku lat promują  naszą Uzdrowiskową Gminę Rymanów zarówno wśród kuracjuszy  jak i 

w środkach masowego przekazu. 

 

13. Grażyna Skolarczyk zwróciła się  z prośba o rozważenie możliwości wydzielenia w 

projekcie budżetu na 2012 rok funduszu pomocowego dla różnego rodzaju Stowarzyszeń, 

które starają się o środki w Lokalnej Grupie Działania i muszą dysponować własnymi 

wkładami. Byłaby to forma udzielenia pożyczki Stowarzyszeniom, a pożyczone w ten 

sposób środki wrócą z powrotem do budżetu gminy. 

Zapewniła, że wnioski dotyczące dróg powiatowych przekaże etatowemu członkowi 

Zarządu Starostwa  Powiatowego w Krośnie. 

 

Ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił Burmistrz Gminy. 

 

> Radnemu Tadeuszowi Chodynieckiemu odpowiedział, że o wyjaśnienie powodu  

zaprzestania prac na ul. Sicińskiej we Wróbliku Szlacheckim wystąpi do Starosty 

Krośnieńskiego, 

 

> Radnemu Tomaszowi Rajnikowi odpowiedział, że : 

– wystąpię do Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzupełnienie kruszywem poboczy na 

odcinku Posada Górna – Rymanów Zdrój, 

– w sprawie naprawy uszkodzonych wyrw w regulowanym odcinku rzeki Tabor w 

Posadzie Górnej udzielę pisemnej odpowiedzi radnemu po zapoznaniu się z 

harmonogramem prac, które miały tam być wykonane. 

– zostanie dokonany przegląd ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej . Stąd prośba aby 

radny w nim uczestniczył. 
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– Straż Miejska jeszcze raz zwróci baczniejszą uwagę na bezpańskie psy w rejonie 

Posady Górnej. 

 

> Radnemu Bronisławowi Bruk odpowiedział, że wystąpi do Starosty Sanockiego z prośbą 

o realizację zgłoszonego wniosku. 

 

> Radnemu Stanisławowi Adam odpowiedział, że wykonywane dotychczas prace w domu 



ludowym w Milczy były realizowane w ramach własnych środków budżetowych. O 

potrzebie wykonania dalszych wiemy, ale brak środków nie pozwala na ich kontynuowanie. 

Czynimy starania o pozyskania środków w ramach złożonego projektu w ramach Programu 

Odnowa i Rozwój Wsi. 

– o wykonanie udrożnienia rowów wystąpię do Starosty Krośnieńskiego, 

– z inicjatywą zawarcia porozumienia w sprawie wykonania remontu drogi Milcza- 

Besko winien wystąpić Starosta Sanocki . 

Ponowię wystąpienie o wykonanie naprawy tego odcinka drogi. 

 

> Radnej Krystynie Przybyła – Ostap odpowiedział, że podejmiemy działania aby wskazany 

odcinek rowów został wykonany w tym roku. 

 

> Radnemu Kazimierzowi Kielar odpowiedział, że : 

– naprawa mostka przy kopalni jest realizowana wspólnie z Zakładem Kopalnictwa w 

Krośnie, 

– były przeprowadzone rozmowy w sprawie zamontowania lampy oświetlenia 

ulicznego w Klimkówce przy ul. Księdza Waisa, 

– rozeznamy problem potrzeby zamontowania barier energochłonnych przy wjeździe 

na drogę w kierunku do kościółka, 

– o poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej w Klimkówce wystąpię do 

Dyrekcji Dróg Krajowych. 

 

> Radnemu Dariuszowi Królickiemu odpowiedział, że wystąpi o demontaż starych słupów i 

o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na ul. Osiedle w Rymanowie. 

 

> Radnemu Henrykowi Smolikowi odpowiedział , że wnioski zostaną przesłane do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich . Podejmę starania celem odbycia spotkania na którym zostaną 

omówione te wnioski jaki i inne , które dotyczą poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach 

wojewódzkich. 

 

> Sołtysom Milczy i Wisłoczka odpowiedział, że wnioski w sprawie naprawy wskazanych 

niebezpiecznych odcinków dróg powiatowych przekaże dla Starosty Krośnieńskiego i 

Starosty Sanockiego. 

 

> Przewodniczącemu Zarządu Osiedla Rymanowa Czesławowi Szajnie odpowiedział, że : 

– wpłacona kwota do budżetu Gminy za dokonane zmiany w planach 

zagospodarowania przestrzennego nie jest kwotą wpłaconą przez wskazanego, 
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– odnośnie zarzutu przyznawania i wręczania ,, Medalu za zasługi dla Miasta i Gminy 

Rymanów '' wydaje mi się , że  zaangażowanie odznaczonych osób tak w organizację 

Wyścigu Kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Podkarpackich jak i Wieczoru Opery i Operetki 

od kilku lat było bardzo duże i dlatego uznałem za słuszne i zasadne aby ich uhonorować. 

Medal ten został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rymanów .Zarządzenie określa 

warunki jego przyznawania . Do tej pory  7 osobom wręczono  Medal Burmistrza Gminy 

,,Za zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów''. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do 



składania wniosków o jego nadanie . 

 

> Grażynie Skolarczyk odpowiedział, że przedstawioną propozycję wydzielenia 

funduszu pomocowego w projekcie budżetu gminy na 2012 rok i udzielania pożyczki 

Stowarzyszeniom starającym się o środki w Lokalnej Grupie Działania rozeznamy na 

jakich zasadach funkcjonuje to we wskazanej  ościennej Gminie Miejsce Piastowe. 

Kończąc udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania Burmistrz Gminy zaapelował  do 

radnych i sołtysów aby brali pod uwagę przy zgłaszaniu wniosków możliwości finansowe  

Gminy Rymanów w roku 2011. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował radnych , że 

Burmistrz Gminy Rymanów przekazał w dniu 29 sierpnia 2011 roku : 

– informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, 

– informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2011 

 roku, 

– informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu 

 realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 za I półrocze 2011 roku. 

Są one do wglądu w Biurze Rady Miejskiej . 

 

 Radny Michał Chentosz w swym wystąpieniu przeprosił biorących udział w sesji 

sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli za zwrócenie uwagi, że w czasie obrad XIII  

sesji nie powinni  głośno rozmawiać '' ponieważ przeszkadza to w obradach o co poczuli się 

obrażeni . 

 

Ad.12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XIV sesji Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został w pełni 

zrealizowany. 

 

 Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 113o 

zamknął obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 
            Przewodniczący 

Protokołował :        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /       Henryk Smolik  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


