
 

     P r o t o k ó ł  Nr XLI / 10 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 roku 

 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11 . 

 

 

 Sesję XLI otworzył o godzinie 9 1o   i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Jan Rajchel  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

Wojciech Farbaniec - Zastępca Burmistrza Gminy. 

Marek Penar  - Sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

Bożena Zajdel  - Radca Prawny 

Maria Knap  - Dyrektor SPG ZOZ Rymanów. 

Adam Dutka  - Komendant Komisariatu Policji. 

Grzegorz Sołtysik - Komendant Straży Miejskiej. 

Jan Kilar  - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej. 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli – według listy obecności. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

Szanowni Państwo ! - cała polska opłakuje ofiary po tragicznej katastrofie samolotu pod 

Smoleńskiem w której śmierć poniósł Prezydent RP śp. Lech Kaczyński , jego małżonka i 94 osoby 

towarzyszące mu w podróży do Katynia. Zginął wśród nich senator RP z naszego okręgu Stanisław 

Zając. 

Proszę o powstanie i o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. 

 

 Dziękuje. 

 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Radny  nieobecny usprawiedliwiony – Michał Chentosz. 

 

 Po otwarciu sesji Przewodniczący  Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski w sprawie 

otrzymanego porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Wniosków o zmianę porządku obrad nie było. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji porządek obrad 

XLI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod głosowanie. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 
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3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji i XL sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącego rady Miejskiej w Rymanowie o działaniach podejmowanych 

w okresie od XXXIX sesji. 

5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji i XL sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od XXXIX sesji. 

6. Interpelacje radnych. 

7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rymanowie za 2009 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w 2010 

roku. 

8. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawach : 

 

 1/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2009 roku i absolutorium dla 

Burmistrza Gminy Rymanów, 

 2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok, 

 3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

 4/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

 5/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 

komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 6/ uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 7/ wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Rymanów, 

 8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW '', 

 9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ '', 

 10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ '', 

 11/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów, 

 12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek 708/26 i 

708/28 stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie, 

 13/ udzielenia Burmistrzowi gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w  Desznie, 

 14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rymanowie, 

 15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres jednego roku , położonej w Rymanowie, 

 16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Rymanowie Zdroju, 

 17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Sieniawie, 

 18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej we Wróbliku Królewskim, 

 19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

10. Wnioski i zapytania. 

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

12. Zamknięcie sesji. 
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 ad. 3 . Przyjęcie protokołu XXXIX sesji odbytej w dniu 4 marca 2010 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag, 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

  Przyjęcie protokołu XL sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 7 kwietnia 2010 r. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 ad. 4 . Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w 

okresie od XXXIX sesji. 

 

 Informację / załącznik / o działaniach podejmowanych w okresie od XXXIX sesji 

przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Smolik. 

 

 ad. 5. Informacja  z wykonania uchwał podjętych na XXXIX sesji i XI sesji 

nadzwyczajnej wraz z informacją z działalności  Burmistrza Gminy w okresie od XXXIX 

sesji. 

 

 Informacje / załączniki do protokołu / przedstawił Jan Rajchel – Burmistrz Gminy 

Rymanów. 

 

 ad. 6 .  Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Zbigniew Sikora – interpeluje w sprawie pilnej naprawy poboczy drogi od 

Gniewoszówki do szkoły. Powstałe na poboczu garby mogą być przyczyną nieszczęśliwego 

wypadku, którego ofiarą może być dziecko zmierzające do szkoły na rowerze. 

 

 w rejonie drogi Sieniawskiej do Bartoszowa są niedrożne pozatykane tzw.,, matki '' zbierające 

wodę z meliorowanych pól, co powoduje , że pola uprawne  stały się podmokłe. Rolnicy sami 

wyrazili chęć pomocy w rozwiązaniu tego bolącego ich problemu od wielu lat . Pod rozwagę 

poddaję użyczenie im nowo nabytej koparki przez ZGK i może  wspólnymi siłami  wybicia 

wody rozlewającej się na  pola uprawne uda się zlikwidować 

 

2. Radny Jan Zywar -  interpeluje w sprawie pilnej naprawy załamanego przepustu drogowego 

na drodze gminnej od starego cmentarza we Wróbliku Królewskim w kierunku Widacza. 

 

 

 ad. 7 .  Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2009 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w 

2010 roku. 

 

 Pani Maria Knap – Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie przedkładając sprawozdanie za 2009 

rok stwierdziła, że zadania finansowe i rzeczowe były realizowane prawidłowo . W sposób rzetelny 

wykonywane zostały zadania statutowe , a także na bieżąco realizowane były wszystkie 

zobowiązania wobec pracowników, jednostek Skarbu Państwa, świadczeniodawców u których 

nabywane były usługi i towary. SPG ZOZ nie posiada przeterminowanych zobowiązań ani długów 

finansowych. 



 4  - 

 

W 2010 roku SPG ZOZ w Rymanowie podstawowa opieką zdrowotną  obejmuje 14.307 osób, w 

tym mieszkańców Gminy Rymanów w liczbie 13.997. Pozostałe osoby to mieszkańcy sąsiednich 

miejscowości. Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ambulatoryjne i wyjazdowe 

realizowane są przez 10 lekarzy, 8 pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych, 1 położną 

środowiskowo – rodzinną, 3 pielęgniarki higieny szkolnej oraz pielęgniarki w gabinetach 

zabiegowych. Poza świadczeniami podstawowej opieki zdrowotnej SPG ZOZ zapewnia 

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z zakresu ginekologii, okulistyki i medycyny sportowej oraz 

świadczenia stomatologiczne i świadczenia rehabilitacji zabiegowej. SPG ZOZ działa głównie na 

rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Rymanów a swoje przychody realizuje z 

podstawowej działalności jaką jest świadczenie usług zdrowotnych na rzecz pacjentów 

Narodowego Funduszu Zdrowia. Swoją działalność prowadzi w trzech obiektach: Przychodni 

Rejonowej w Rymanowie, Wiejskich Ośrodkach Zdrowia w Rymanowie Zdroju i Wróbliku 

Szlacheckim. Na 2010 rok przyjęty został plan finansowy w wysokości 3.547.700 zł w tym 

3.322.700 zł to przychody od NFZ z tytułu świadczeń zdrowotnych. 

 

W dyskusji pytano o :  rozpoczęcie planowanego  w 2010 roku remontu części dachu SPG ZOZ ,  

powód nie rozpoczęcia budowy apteki przy nowym Ośrodku Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim , 

termin otwarcia nowego Ośrodka Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim. 

Zwrócono się z prośbą  aby informować telefonicznie pacjentów zarejestrowanych zwłaszcza do 

badań USG , że w ustalonym z lekarzem terminie badanie nie zostanie przeprowadzone .  

 

 Na postawione pytania dotyczące prac remontowych na dachu SPG ZOZ i budowy nowej 

apteki przy Ośrodku Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy. 

W miesiącu maju będzie ogłoszony przetarg na roboty dachowe,które obejmą  całą południową 

stronę dachu, wymianę rynien i obróbkę 27 kominów. Prace te zostaną wykonane w okresie letnim. 

Nabywca działki pod budowę apteki napotkał na pewne przeszkody w rozpoczęciu jej budowy z 

uwagi na przechodzącą  tam sieć telefonizacji PKP.   Ma nadzieje , że uda się pokonać tę 

przeszkodę i do końca roku zostanie wybudowany nowy budynek apteki. Na razie apteka będzie 

funkcjonować w starym ośrodku zdrowia. 

Zdaniem dyrektor SPG ZOZ zasygnalizowany temat przełożenia terminu badań USG z powodu 

wyjazdu lekarza, który wykonuje te badania rzadko lub raczej się nie zdarza. Dysponujemy 

telefonami pacjentów i będziemy się starać ich informować o takich przypadkach. W nowym 

Ośrodku Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim pracuje już i przyjmuje pacjentów gabinet 

stomatologiczny. W dniu 4 maja w tym nowym ośrodku rozpoczną pracę wszystkie gabinety 

lekarskie. 

Odnośnie ograniczeń przyjęć do gabinetu rehabilitacji pod koniec roku mam nadzieję , że nie 

będzie drastycznych ograniczeń do świadczeń rehabilitacyjnych i innych w naszym Samodzielnym 

Publicznym Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

 

 Przedstawione informacje z działalności SPG ZOZ w Rymanowie za 2009 rok i z bieżącej 

działalności Rada Miejska przyjęła do wiadomości. 

 

 ad. 8.  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwal w sprawach : 

 

1/ sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2009 rok i absolutorium dla  

Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Pan Jan Rajchel – Burmistrz Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Rymanów za 2009 rok, które było równocześnie wprowadzeniem do dyskusji. 
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 Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza Gminy odczytał  Uchwałę Nr IX / 17 / 2010 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie 

sprawozdania Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2009 rok. 

 

 Pan Marian Różowicz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie  sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok 

oraz Uchwałę Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2009 rok. 

 

W dyskusji nad sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2009 rok radny 

Kazimierz Kielar zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie zostaną zrealizowane wydatki 

majątkowe i bieżące niewygasające z upływem roku sprawozdawczego. 

 

 Zostaną one zrealizowane do kończ czerwca 2010 roku – to odpowiedź Burmistrza Gminy. 

 

Radny Zbigniew Sikora – Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia  w swym 

wystąpieniu nawiązał do wypracowanej opinii do budżetu gminy Rymanów na 2009 rok , w której 

to wszystkie Komisje Rady zawnioskowały do Burmistrza Gminy aby podjął działania w zakresie 

wprowadzenia do realizacji zadania pod nazwa ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Bzianka''.  Zadanie to jest w trakcie realizacji za co należą się słowa wielkiego uznania .  

Ponadto takie zadania jak wybudowanie nowej przychodni ośrodka zdrowia we Wróbliku 

Szlacheckim , rozpoczęcie prac przy przebudowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Publicznych w Rymanowie , nowe nawierzchnie drogowe, chodniki, oświetlenie rymanowskiego 

rynku , jego monitoring jak i innych wybudowanych nowych odcinków oświetlenia dróg i ulic w 

naszej Gminie to duże osiągnięcia roku sprawozdawczego, które przyczyniły się do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców  naszej Uzdrowiskowej Gminy Rymanów. 

W imieniu Komisji dziękuję Burmistrzowi Gminy za prawidłową gospodarkę finansową w roku 

sprawozdawczym, za zrealizowane zadania inwestycyjne i za te które zostały rozpoczęte i zostaną 

zakończone w 2010 roku. 

 

W dalszej części dyskusji radny Henryk Smolik powiedział,że w dniu dzisiejszym podsumowujemy 

kolejny rok pracy Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, jego Urzędu oraz współpracujących 

jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Rymanów. Jest to już ostatnia ocena 

wykonania budżetu gminy w naszej kadencji. Jak co roku tak i za rok budżetowy 2009 rzetelnie 

przygotowana została dokumentacja obrazująca przejrzyście  realizację i wykonanie zadań 

inwestycyjnych, które Rada zatwierdziła do realizacji . Za chwilę w głosowaniu wyrazimy swoją 

opinię o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok. Będzie to nasza ocena pracy Burmistrza Gminy, 

jego Zastępcy, Skarbnika ,Sekretarza Gminy i całego Urzędu , którzy jako organ wykonawczy go 

realizowali.  

 

 Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  Uchwałę Nr IX / 7 / 2010 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 2009 rok. 

 

 Dyskusji i zapytań nad  Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej i wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej nie było. 
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 Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik przedstawił projekt Uchwały 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i absolutorium dla Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

 Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

 Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 421 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po udzieleniu absolutorium podziękował  Burmistrzowi Gminy, zastępcy Burmistrza, Skarbnikowi i 

Sekretarzowi Gminy, kierownikom Referatów i kierownikom Gminnych jednostek 

organizacyjnych, sołtysom i przewodniczącym osiedli za bardzo dobre wykonanie zadań 

finansowych i gospodarczych w 2009 roku. 

Wasza praca  przyczyniła się do dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny, którą jest Uzdrowiskowa 

Gmina Rymanów. 

   Przerwa w obradach sesji do godziny 11 35. 

 

2/ zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała Skarbnik Gminy. 

 

 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 XLI / 422 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

3/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zaciągnięty w 2010 roku kredyt długoterminowy przeznaczony zostanie na 

sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych , 1 wstrzymał się od głosowania. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 423 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

4/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinię  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Rymanowie w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej przez Panią Godzik Helena zam. Posada 

Górna , ulica 3 Maja 100 do Ministerstwa Środowiska w Warszawie na bezczynność Burmistrza 
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Gminy Rymanów polegającą na nierozpatrzeniu wniosku o nakazanie usunięcia sadzonek 

modrzewia na nieruchomościach  stanowiących działki nr 196 i 171 położonych w Posadzie Górnej 

złożonego przez grupę mieszkańców. 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień 

dotyczących przedmiotowej sprawy uznała skargę za bezzasadną. Powody takiej decyzji  zostały 

zawarte w uzasadnieniu do Uchwały. W ocenie Komisji Rewizyjnej organ wykonawczy 

przedsięwziął przewidziane prawem działania, a to oznacza, że nie można uznać skargi za zasadną, 

jeżeli strona uzyskiwała informacje pisemne iż do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew winna być dołączona zgoda właściciela nieruchomości. Właściciele nieruchomości mogą 

jednak wystąpić do sądu powszechnego z pozwem przeciwko właścicielowi nieruchomości na 

której rosną drzewa, w trybie art. 144 KC, który nakazuje właścicielowi nieruchomości 

powstrzymać się od wykonywania działań zakłócających korzystanie z nieruchomości sąsiednich 

ponad przeciętną miarę. Inicjatywa w tym zakresie należy jednak do właścicieli sąsiadujących 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów. 

 

 Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLI /  424 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

5/ przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu 

komunalnego świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.  

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : ZGK przedłożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy na dostarczanie  wody z urządzeń wodociągowych stanowiących własność komunalną 

Gminy Rymanów . Zakład po przeprowadzeniu kalkulacji ekonomicznej obecnych stawek i stawek 

opłat  wnioskuje o przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres jednego roku tj. od 

1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011 roku. Dotychczas obowiązujące ceny i stawki opłat za 

dostarczoną wodę, zgodnie z przeprowadzoną kalkulacją zapewniają dalsze samofinansowanie 

działalności we wnioskowanym okresie. 

 

 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 XLI / 425 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Salę obrad opuścił radny Marian Różowicz. 

  

6/ uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 
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 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z nową ustawą o finansach publicznych  zachodzi potrzeba dokonania 

stosownych zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Z uwagi na  

kilkakrotne zmiany w obowiązującym Statucie ZGK opracowany został jego jednolity tekst. 

 

 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 XLI / 426 / 10 . Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

7/ wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : Stowarzyszenie ,, Nasz Rymanów „” zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na 

użycie herbu Gminy Rymanów . Zamiarem Stowarzyszenia jest użycie jego na pamiątkowych 

monetach, które Stowarzyszenia zamierza bić w celu popularyzacji naszego miasta. 

 

 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 XLI / 427 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

8/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ''. 

 

 Z treścią  projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana Planu dotyczy przeznaczenia działek o nr ewidencyjnych 3956/4 i 3956/5 

położonych w Rymanowie pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług . Zmiana 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową obejmuje obszar o powierzchni około 0,41 ha, a pod 

tereny komunikacji / drogę/ obszar o powierzchni około 0,15 ha. 

 

 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 XLI / 428 / 10.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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9/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW ZDRÓJ ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie :przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów Zdrój '' będzie wyznaczenie terenów zabudowy usługowej na działkach nr ewidencyjny 

1064/1, 1126, 1071, 1072,1076 w Rymanowie Zdroju. 

 

 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 XLI / 429 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

10/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego ,, RYMANÓW  ZDRÓJ ''. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : przedmiotem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,, 

Rymanów  Zdrój '' będzie wyznaczenie terenów zabudowy usługowej na działce nr ewidencyjny 

360 w Rymanowie Zdroju. 

 

 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 XLI /  430 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

11/ zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów. 

 

 Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : zmiana uchwały dotyczy § 11, w którym mowa o okresie na jaki udzielane jest 

stypendium w trakcie roku szkolnego. Dotychczasowy zapis obejmował cały rok szkolny czyli 

okres od września do czerwca. Ponieważ  przekazane przez Wojewodę  środki na pomoc materialną 

są niewystarczające zastosowany będzie w § 11 zapis art.90 d ust. 10 ustawy o systemie oświaty, 

który nie określa jednoznacznie okresu, na który przyznawane jest stypendium, ale pozwala 

wypłacić je za taki okres na jaki pozwolą środki z dotacji Wojewody i środki zabezpieczone w 

budżecie gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 
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Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLI / 431 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

12/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek 708/26 i 

708/28 stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Desznie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciel działki sąsiadującej zwrócił się z wnioskiem o umożliwienie zakupu 

działek 708/26 i 708/28 położonych w obrębie Deszna powstałych przy wydzieleniu drogi 

dojazdowej nr działki 708/27.  Sprzedaż w drodze przetargu działki nr 708/26 o powierzchni 0,1097 

ha i działki nr 708/28 o powierzchni 0,0913 ha . 

 

 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 XLI / 432 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

13/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej  na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Desznie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca  zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na działkę nr 383 o pow. 0,13 ha położonej w Desznie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały glosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 433 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Salę obrad opuściła radna Zofia Dereniowska. 

 

14/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na działkę nr 2830 o pow. 0.2076 ha położonej w Rymanowie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 
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 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLI / 434 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

15/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres 1 roku, położonej w Rymanowie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na działki nr 2530 i 2531 o łącznej pow. 0,8971 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLI /  435 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

16/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej w Rymanowie Zdroju. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na  cz. działki nr 89 o pow.18 m2 położonej w Rymanowie Zdroju  z przeznaczeniem pod 

lokalizację tymczasowego garażu. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił , że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 436 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

17/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej w Sieniawie. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

 



 12  - 

 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na działkę nr 65 o pow. 0,14 ha  położonej w Sieniawie z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było.  

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XLI / 437 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

18/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata, położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na cz. działki nr 889/9 o pow. 0,60 ha położonej we Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem pod 

uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym  głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XLI / 438 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

19/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na 

okres dłuższy niż trzy lata , położonej we Wróbliku Królewskim. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca  zwrócił się z prośbą o przedłużenie umowy dzierżawnej 

na cz. działki nr 186 o pow. 2,00 ha położonej we Wróbliku Królewskim z przeznaczeniem pod 

uprawy rolne. 

Propozycja przedłużenia umowy dzierżawnej w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po  przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych , za, przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

P:odjęto Uchwałę Nr XLI / 439 / 10. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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 ad. 9 . Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> zgłoszoną interpelację radnego Zbigniewa Sikory w sprawie poprawy poboczy i ich uzupełnienia 

na drodze wojewódzkiej od Gniewoszówki  do szkoły w Sieniawie skierujemy ponownie do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

 

>  w celu naprawy nie funkcjonującej melioracji ze względu na zatkane odpływy, poproszę radnego 

o wskazanie tego miejsca. Po dokonanych oględzinach wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy 

ustalony zostanie zakres prac. Po zakupieniu przez ZGK nowej koparki będzie możliwość wspólnie 

z zainteresowanymi rolnikami udrożnić rów i odblokować zatkane odpływy. 

 

>  naprawę załamanego przepustu drogowego po ustaleniu zakresu robót przez pracownika do 

spraw drogownictwa zlecimy do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej. 

 

 

 ad. 10. Wnioski i zapytania. 

 

 

1. Radny Andrzej Biel – zwrócił się z zapytaniem czy prowadzone są rozmowy na temat 

ewentualnego posadowienia miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej w 

Rymanowie. 

 

2. Radny Stanisław Stapiński – wnioskuje o wyrównanie żwirem nawierzchni drogi na której 

utworzył się garb na odcinku od jego posesji do drogi w kierunku Bzianki. 

- wnioskuje o poprawienie stanu przejezdności ul. Słonecznej w Milczy . 

 

3. Radny Tomasz Rajnik – wnioskuje o podjęcie skutecznych działań zmierzających do 

usunięcia wysypiska śmieci przy ul. Dębowej. Już raz uporządkowany teren został 

ponownie zaśmiecony przez nieodpowiedzialne osoby. Po wyasfaltowanej drodze chętnie 

spacerują kuracjusze, którzy negatywnie postrzegają uroki miejscowości uzdrowiskowej. 

 przy prowadzonych różnych pracach budowlano – remontowych na swoich posesjach , 

mieszkańcy używając ciężkiego sprzętu niszczą drogi gminne, nie przystosowane do tak dużego 

tonażu. Podaje pod rozwagę wprowadzenie ograniczania tonażu, który przewożony jest drogami 

gminnymi. 

 

4. Radny Kazimierz Kielar – wnioskuje o wykonanie remontu połatania dziur w drodze 

gminnej przy wyjeżdzie z lasu od Iwonicza Zdroju w kierunku Klimkówki i ustawienie 

bariery zabezpieczającej skarpę przy tej drodze, 

- poruszył problem zaśmiecania lasu , gdzie nagminnie robi się wysypisko śmieci i  

wywożony jest tam nawet zużyty sprzęt AGD. Radny zobowiązał się wywieżć własnym 

ciągnikiem przy pomocy kilku bezrobotnych śmieci z lasu lasu.  Prosi równocześnie o 

ustawienie znaków informujących o zakazie wysypywania śmieci  w tym miejscu. 

 

5. Radny Tadeusz Chodyniecki – wnioskuje o podsypanie żwirem poboczy drogi gminnej na 

ulicy Słonecznej na długości ok. 60 mb na której położono nową nawierzchnię, 

- wnioskuje o wykonanie naprawy mostu na rzece Tabor – skrzyżowanie ulicy Długiej z 

którego odpadł kawałek betonu i zostało uszkodzone przez to przęso tego mostu. 
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6. Radny Henryk Smolik  - wnioskuje aby jeszcze przed sezonem letnim zwrócić uwagę 

właścicielom ,, Strasznego Dworu '' w Rymanowie Zdroju o ograniczenie liczby decybeli 

przy organizowanych imprezach rozrywkowych organizowanych na tarasie tego lokalu, 

- poparł wniosek radnego Rajnika o ograniczenie ilości tonażu pojazdów wjeżdżających na 

drogi gminne, 

- z uwagi na zbliżający się sezon turystyczny w Rymanowie Zdroju wnioskuje o 

uprzątnięcie  zebranych liści  wzdłuż koryta rzeki Tabor. 

 

7. Sołtys Puław Bronisław Bruk – zwrócił się z prośbą w imieniu mieszkańców Puław i 

Wisłoczka o podejmowanie wszelkich działań zmierzających do naprawy mostu w 

Pastwiskach. Ostatnio otrzymane niepokojące informacje o zaniechaniu partycypacji w 

kosztach opracowania dokumentacji przez Starostwo Powiatowe w Krośnie , a teraz również 

przez Starostwo Powiatowe w Sanoku stawia mieszkańców tej części gminy Rymanów w 

bardzo trudnej sytuacji. Jeśli te działania upadną to przyczółki  mostu się rozsypią i most 

upadnie. Pozbawi to nas dojazdu . Jeśli tak by się stało to będzie tragedia dla mieszkańców 

– rolników, od których nie odbierze mleka Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku. Stąd prośba 

aby Rada , Burmistrz Gminy podjęli ponowne działania w obu Starostwach celem zawarcia 

porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji. 

 

8. Sołtys Ladzina Wacław Pelczarski – wnioskuje o naprawę dwóch dróg dojazdowych do pól. 

Wnioskuje również o przejęcie na mienie gminne dróg dojazdowych do posesji . 

 

 ad. 11 . Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

 Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

>  nie było prowadzonych żadnych rozmów w sprawie poszerzenia miejsc parkingowych przy 

drodze wojewódzkiej w Rymanowie, 

> wyrównanie nawierzchni drogi o którą wnioskował radny Stapiński zostanie wykonane podczas 

dorażnych prac remontowych ulicy Słonecznej w Milczy, które wykona ZGK w Rymanowie, 

> zostanie uporządkowany teren dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Dębowej . Prośba do 

komendanta Straży Miejskiej o zajęcie się tym problemem , a do mieszkańców mam apel żeby 

zaprzestali  takich działań. Śmieci z gospodarstw domowych są odbierane dwa razy w miesiącu , 

>  nikt nie badał nośności dróg gminnych. Drogi robimy dla swoich mieszkańców . Będą ogromne 

nieporozumienia i kto będzie egzekwował ewentualne kary  jak ustawimy na drogach gminnych 

znaki ograniczenia . Może jakiś apel o rozsądek przy dowozie ciężkiego tonażu drogami gminnymi  

spowoduje , że zostanie on  zrozumiany przez użytkowników dróg gminnych. 

> przyjedzie pracownik Urzędu Gminy do radnego Kielara i wspólnie określony zostanie zakres 

robót na drodze gminnej o które wnioskował . Dziękuję za złożone zobowiązanie uprzątnięcia 

powstałego wysypiska śmieci w lesie. Ze swej strony deklaruje , że Straż Miejska podejmie 

działania rozpoznawcze aby ustalić sprawców wyrzucania tam zużytego sprzętu i śmieci. 

> wykonanie poboczy przy ul. Słonecznej we Wróbliku Szlacheckim  zlecimy ZGK , a wniosek o 

wykonanie naprawy uszkodzonego mostu przekażę do Starostwa Powiatowego w Krośnie. 

> wniosek radnego Henryka Smolika odnośnie zwrócenia jeszcze przed sezonem letnim uwagi 

właścicielom ,, Strasznego Dworu '' w Rymanowie Zdroju o ograniczenie  głośności przy 

organizowanych imprezach rozrywkowych może być uwzględniony w sytuacji gdy zostaną  

przekroczone  przepisy w tym zakrersie.. Zostaną  uprzątnięte nagromadzone liście  wzdłuż brzegu 

rzeki Tabor w Rymanowie Zdroju. 
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> sprawa mostu w Pastwiskach jest wszystkim dobrze znana . Jest to sprawa trudna do rozwiązania. 

Po wycofaniu się Powiatu Krośnieńskiego z realizacji zadania pn.,, Sporządzenie dokumentacji 

technicznej na przebudowę mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska'' i odmówieniu 

udzielenia pomocy Powiatowi Sanockiemu na realizacje tego zadania Starosta Powiatu Sanockiego 

chce żeby Gmina Rymanów dała  2/3 wartości zadania . Wcześniejsze ustalenia w części dotyczącej 

Gminy Rymanów zakładały, że będzie to w wysokości 33% wydatków związanych z realizacją tego 

zadania jednak na kwotę nie większą niż 100.000,00 złotych. Po przeprowadzonej rozmowie ze 

Starostą Sanockim uzyskałem zapewnienie, że wniosek zostanie skierowany do branżowej Komisji 

Rady Powiatu celem uzyskania stanowiska w tej sprawie. 

Burmistrz Gminy Rymanów zasygnalizował Radzie , że rozważa skierowanie wystąpienia do 

Prokuratury w sprawie złego stanu technicznego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Pastwiska, 

który zagraża bezpieczeństwu i życiu ludzi. Zapewniam , że będę tą sprawę pilnował i pilotował, 

żeby została załatwiona dla dobra  wszystkich zarówno mieszkańców jak i licznie odwiedzających 

te rejony turystów. 

Pana sołtysa Puław proszę aby posiadane zdjęcia mostu, które wcześniej prezentował Radzie 

dołączył do sporządzanego protokołu obrad sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik poinformował, że Samorząd Województwa 

Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Podkarpackiego , 

ogłosił konkurs pn. ,, Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego '', który ma na celu promowanie 

najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej w województwie 

podkarpackim. 

Kandydata do udziału w konkursie miedzy innymi może zgłosić Rada Gminy. Ze swej strony 

proponuje zgłoszenie radnego a zarazem sołtysa wsi Klimkówka Pana Kazimierza Kielara. 

Przedstawiona propozycja uzyskała poparcie Rady i sołtysów uczestniczących w obradach sesji, 

 

 ad. 12. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XLI sesji  Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany w 

całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom o godzinie 13 4o 

Przewodniczący zamknął obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :            Przewodniczący  

           Rady Miejskiej w Rymanowie   

/Wł. Cypcar /                                                                                     Henryk Smolik  

       

 

 Po zamknięciu sesji odbyła się prelekcja na temat : Cytologia sposób na raka, którą 

wygłosiła Pani Joanna Bronicka – Specjalista ds. Kluczowych Klientów – Dział Zdrowie Kobiety 

MSD Polska Sp. z o.o Warszawa. 

 


