
       P r o t o k ó ł  Nr XLIII / 13 

 

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 

               30 sierpnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

     w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11. 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

 XLIII sesję otworzył o godzinie 9 o5  i prowadził jej obrady Przewodniczący Rady 

Henryk Smolik. 

 

 W sesji uczestniczyli : 

 

 Radni według listy obecności. 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak  - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 Bożena Zajdel  - Radca Prawny. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. 

 Kierownicy Referatów Urzędu Gminy. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli. 

Listy obecności w załączeniu. 

 

 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

Na sesji obecnych było 15 radnych. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Wniosków o zmianę porządku obrad sesji nie było. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z XLI 

sesji Rady wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLI i XLII sesji Rady Miejskiej. 

7. Interpelacje radnych. 
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8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2013 roku. 

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w 

Rymanowie ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki odpadów komunalnych za I 

półrocze 2013 roku. 

10. Stan przygotowań placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Rymanów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013/2014. 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 

 4/ uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 

 Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz 

 otaczających je terenów rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów, Ladzin 

 / część zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie, 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów , położonych w 

 Rymanowie, 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału w 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie, 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem, 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej w 

 Głębokiem, 

 9/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

 zadania publicznego. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

13. Wnioski i zapytania. 

14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie sesji. 

 

 W wyniku głosowania Rada przy 15 głosach za przyjęła porządek obrad XLIII sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołów XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLI / 13 sesji z dnia 25 

czerwca 2013 roku. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 

 

 Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu XLII /13 sesji nadzwyczajnej   

z dnia 23 lipca 2013 roku. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. 
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4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił informację o 

uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie od 25 czerwca do 25 sierpnia 2013 

roku. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z 

XLI sesji Rady wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 

 

 Informację o sposobie załatwiania zgłoszonych wniosków z poprzedniej XLI sesji 

przedstawił Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

 Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił sprawozdanie z działalności pomiędzy 

sesjami za okres od 26 czerwca 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku wraz z informacją z 

postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od 26.06.2013 r. Do dnia 

27.08.2013 roku. 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XLI i XLII sesji Rady Miejskiej 

w Rymanowie. 

 

 Sekretarz Gminy Marek Penar przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 

podjętych na XLI i XLII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie oraz o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od 24 czerwca 2013 r do 29 sierpnia 2013 roku. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

7. Interpelacje radnych. 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego zgłosił interpelację w 

sprawie uciążliwości związanej z funkcjonowaniem Zakładu Utylizacji ,, Farmutil '' 

Sp. z o.o.,który staje się znacząco uciążliwy dla mieszkańców Wróblika 

Szlacheckiego i Wróblika Królewskiego. 

 

8. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2013 roku. 

 

 Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec omawiając wykonanie budżetu za I półrocze 

2013 roku  wskazał, że dochody ogółem wykonano w kwocie 22.907.744,23 zł tj.49,00% w 

stosunku do planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan 42.318.510,10 zł wykonano 

22.199.885,56 zł, a dochody majątkowe na plan 4.431.138,00 zł wykonano 707.858,67 zł. 
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Wydatki ogółem wykonano w kwocie 20.556.273,53 zł tj.46,44 % planu rocznego, w tym 

wydatki bieżące na plan 39.777.082,59 zł wykonano 19.555.519,30 zł, a wydatki majątkowe 

na plan 4.484.687,00 zł wykonano 1.000.754,23 zł. 

Gmina nie realizowała dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 

Na dzień 30.06. 2013 roku nie wystąpiło przekroczenie planowanych wielkości 

budżetowych. 

Rozchody w okresie sprawozdawczym na plan 3.236.489,51 zł spłacono pożyczki i kredyty 

w wysokości 624.389,51 zł, zgodnie z zawartymi umowami. 

Na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosiła 

2.351.470,70 zł. 

Analizując stopień realizacji planu dochodów jak i wydatków budżetowych nie zauważa się 

istotnych odchyleń w ich realizacji i zagrożeń mogących mieć wpływ na wykonanie zadań 

wynikających z uchwały budżetowej na 2013 rok. 

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2013 roku wynosi 0,00 zł, natomiast zobowiązania 

z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Rymanów wynoszą 18.282.417,00 

zł, natomiast inne tytuły dłużne, które miały wpływ na dług gminy nie wystąpiły. Dług 

gminy na 30.06.2013 r. Wynosi 18.282.417 zł. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wydała pozytywną opinię o wykonaniu 

budżetu Gminy Rymanów za I półrocze 2013 roku. 

 

Informacja Burmistrza Gminy Rymanów o wykonaniu budżetu za I półrocze 2013 roku 

uzyskała pozytywną opinię Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Rada Miejska przedstawioną informację przyjęła do wiadomości. 

 

9. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej  w 

Rymanowie ze szczególnym uwzględnieniem zbiórki odpadów komunalnych za I 

półrocze 2013 roku. 

 

 Sprawozdanie przedstawił Damian Rygiel – dyrektor Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie. 

/ Sprawozdanie – załącznik do protokołu/. 

W zakresie eksploatacji sieci wodociągowej nastąpiło zmniejszenie strat wody na 

wodociągach. Za I półrocze 2013 roku strata wyniosła 26 %. W okresie tym zakupiono od 

MPGKiM w Krośnie 71 tys.m3 wody, z czego sprzedano mieszkańcom naszej gminy 53 

tys.m3 . Oczyszczono 258 tys.m3 ścieków . Do sieci kanalizacji sanitarnej zostało włączone  

20 nowych przyłączy o łącznej długości 710,5 mb. 

Ilość odpadów niesegregowanych w okresie sprawozdawczym  się zmniejszyła  . Biorąc 

pod uwagę 2012 rok, jest to zadowalający wynik. Widać zatem, że wprowadzona w 2012 

roku zmiana systemu przyniosła oczekiwane rezultaty, czego efektem jest mniejsza ilość ton 

odpadów zmieszanych w stosunku do lat ubiegłych, zwiększyła się zaś ilość odpadów 

zbieranych selektywnie. 

Zostało podpisanych 17 nowych umów na wywóz i unieszkodliwienie odpadów 

komunalnych oraz 2 umowy sezonowe. 
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Ponadto ZGK organizował zbiórkę makulatury na terenie szkół . Ogółem zebrano  5 ton . W 

nagrodę mieszkańcom rozdano 6000 sztuk sadzonek drzew. W porozumieniu ze szkoła w 

Rymanowie prowadzono również zbiórkę elektroodpadów . Zainteresowanie akcją było 

bardzo duże, czego dowodem jest 5 ton zgromadzonych elektroodpadów przez uczniów 

ZSP w Rymanowie. 

 

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2013 roku 

Rada przyjęła do wiadomości. 

 

10. Stan przygotowań placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Rymanów do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2013 / 2014. 

 

 Informację przedstawił  Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów . 

Informacja – załącznik do protokołu / 

 

 W roku szkolnym 2013 / 2014 gmina Rymanów będzie prowadzić 6 Zespołów Szkól 

Publicznych w skład których wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum / w Króliku 

Polskim, Posadzie Górnej, Klimkówce, Sieniawie, Milczy i Wróbliku Szlacheckim/, 1 

Zespół Szkół Publicznych ze szkołą podstawową, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i 

szkołą muzyczną I stopnia / Rymanów /. 

Przy szkołach podstawowych w Milczy, Klimkówce i Wróbliku Szlacheckim kontynuować 

będą swoją działalność Punkty Przedszkolne, przy SP w Sieniawie Szkoła Filialna w 

Wisłoczku natomiast przy ZSP w Posadzie Górnej Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

Na terenie Gminy działają także publiczne placówki oświatowe prowadzone przez inne 

podmioty : Szkoła Podstawowa w Głębokiem Fundacji Elementarz z Katowic, Szkoła 

Podstawowa w Bziance prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka 

nad Wisłokiem z Bzianki oraz Przedszkole Sióstr Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju , które 

prowadzą swoją działalność w budynkach użyczonych przez Gminę Rymanów. 

W czasie trwania okresu wakacyjnego w placówkach tych były prowadzone remonty , które 

zostały wykazane w załączonym sprawozdaniu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Informacje o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 

2013/2014 Rada przyjęła do wiadomości. 

 

      / Salę obrad po wcześniejszym usprawiedliwieniu u Przewodniczącego Rady opuścili : 

radny Bronisław Bruk i radny Mieczysław Tomków /. 

Stan 13 radnych. 

 

  Przerwa w obradach sesji do godziny 10 45  . 

 

11. Podejmowanie uchwał w sprawach : 

 

 1/ zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. ,, 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów '' w ramach osi 

priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007 – 2013 gmina jest zmuszona zabezpieczyć wydatki w części refundowanej 

kredytem na wyprzedzające finansowanie. Zgodnie z umową zwrot środków unijnych za 

część zadania zrealizowanego w 2013 roku nastąpi w 2014 roku. W związku z tym Gmina 

musi zmniejszyć dochody budżetu w 2013 roku i zabezpieczyć wydatki kredytem, który 

zostanie spłacony w 2014 roku po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego w 

Rzeszowie. 

 

 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 XLIII / 431 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 2/ zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów. 

 

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 XLIII / 432 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 3/ zmian w uchwale budżetowej na 2013 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 XLIII / 433 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 4/ uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin 

wiatrowych oraz otaczających  je terenów rolnych w miejscowościach : 

Klimkówka,Rymanów, Ladzin / część  zachodnia / i Wróblik Królewski w gminie 

Rymanów, woj. Podkarpackie. 
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Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z rezygnacją inwestora z budowy elektrowni wiatrowej na 

działkach o nr. ew. 806, 807, 808/2 w miejscowości Wróblik Królewski proponuje się 

uchylenie podjętej przez Radę Miejską w Rymanowie 30 października 2012 roku uchwały 

Nr XXIX/310/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je 

terenów  rolnych w miejscowościach : Klimkówka, Rymanów, Ladzin / część zachodnia / i 

Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie. 

 

 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 XLIII / 434 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : właściciele działek sąsiadujących z działkami nr 3968/17 o pow. 0,0306 ha i 

3968/18 o pow. 0,0484 ha położonymi w Rymanowie wystąpili z wnioskiem o ich zakup w 

celu poprawy zagospodarowania nieruchomości siedliskowych . Z uwagi na powierzchnie 

sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. 

 

 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 XLIII / 435 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 

Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : współwłaściciel działki nr 2975 zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

położonej w Rymanowie wystąpił z wnioskiem o sprzedaż udziału 6/48 części stanowiącej 

własność Gminy Rymanów. Z uwagi na pozostałych współwłaścicieli sprzedaż zostaje 

przygotowana w drodze przetargu. 

 

 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 XLIII / 436 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w Głębokiem. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : dzierżawca działki nr 2620 o pow. 0,30 ha położonej w Głębokiem wystąpił 

z wnioskiem o jej zakup. Działka posiada uregulowany stan prawny . 
 

 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 XLIII / 347 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne nabycie działki położonej 

w Głębokiem. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : właściciel działki nr 338/2 o pow. 0,0036 ha położonej w Głębokiem 

wystąpił z wnioskiem  o jej wykup na rzecz Gminy Rymanów ponieważ działka 

zabudowana jest przepompownią. 
 

 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 XLIII / 348 / 13. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 

 9/ przekazania pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego. 
 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 
 

Uzasadnienie : pomoc rzeczowa polega na przekazaniu w 2013 roku dokumentacji 

projektowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 

związanego z budową zatoki autobusowej w Ladzinie , Rymanowie i Posadzie Górnej.  
 

 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. 

 

 

          ad. 12 porządku – Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy . 

Referat ROŚ wystosuje w tej sprawie pismo do Zarządcy Firmy w Śmiłowie z 

powiadomieniem radnych obu Wróblików , sołtysów oraz Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

 

 ad. 13. Wnioski i zapytania. 

 

1. Radny Tadeusz Chodyniecki z Wróblika Szlacheckiego wystąpił z wnioskiem 

dotyczącym oznakowania kierunku jazdy Brzozów na skrzyżowaniu ul. 

Rymanowskiej z ul. Sanocką oraz na ul. Sicińskiej, 

 - podał pod rozwagę możliwość poboru opłaty za śmieci od mieszkańców przez 

 inkasentów ZGK dokonujących odczytu wodomierzy zużytej wody i 

 odprowadzonych ścieków. 

 

2. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej wystąpił z wnioskiem o naprawienie 

załamanego przepustu w Posadzie Górnej koło posesji Lalków. 

 

3. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki wystąpiła z wnioskiem o : 

 -  naprawienie przepustu na drodze tzw. Szafranówce, 

 -  poprawne oznakowanie skrzyżowania drogi Powiatowej Haczów – Besko oraz DW 

 887 koło Domu Ludowego w Bziance, 

 - o zamontowanie barierek na drodze do p. Misiewicza Stanisława i do p. 

 Polańskiego Mariana. 

 

4. Radny Andrzej Pitrus z Królika Polskiego wystąpił z zapytaniem dotyczącym 

miejsca skupu cieląt, gdy teren Kółka Rolniczego w Rymanowie zostanie zajęty pod 

plac budowy . 

 

5. Radny Andrzej Wiernusz z Rymanowa wystąpił z wnioskiem o wykoszenie pobocza 

gminnego koło Szwarców na ul. Mitkowskiego i o poprawienie pochylonych barier 

ochronnych nad rzeką . 

 

      6.  Radny Dariusz Królicki z Rymanowa wystąpił z wnioskiem o :        

 - spowodowanie kontroli korzystających z drogi wewnętrznej na ul. Osiedle. Jest to 

 ulica jednokierunkowa , a korzystający z niej jeżdżą pod prąd powodując duże 

 zagrożenie , 

 możliwość zablokowania wznoszenia budowli w terenach posiadających walory 

turystyczne ,, Góra Przymiarki '' w Bałuciance. 
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7. Radny Henryk Smolik z Rymanowa Zdroju wystąpił z wnioskiem o ustawienie luster 

na wyjeździe z ul. Kasztanowej w Rymanowie Zdroju . 

 

8. Radny Mieczysław Tomków wystąpił z wnioskiem o : 

 - poprawę stanu pobocza drogi poprzez jego utwardzenie na ul. Długiej w Sieniawie, 

 - postawienie w okresie zimowym zapory śnieżnej na ul. Dworskiej w Sieniawie. 

 

9. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie w 

planach GDDKiA  budowy zjazdu do Klimkówki, chodnika oraz oświetlenia drogi. 

 

10. Radna Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk wystąpiła z wnioskami o : 

 - wprowadzenia do organizacji ruchu przejścia dla pieszych z Kościoła do SPG ZOZ 

 w Rymanowie, 

 - urządzenia przejścia dla użytkowników placu zabaw na tzw. Kamieńcu w Posadzie 

 Dolnej aby skrócić czas dojścia i umożliwić dojazd do niego wózkiem dziecięcym. 

 

11. Przewodniczący Zarządu Osiedla Rymanów Czesław Szajna wnioskuje o dokonanie 

przeglądu stanu lamp oświetlenia ulicznego z uwagi na zbliżający się okres jesienno 

–    zimowy. 

 w nawiązaniu do interpelacji radnego z Wróblika Szlacheckiego podzielił się 

informacją, że poniżej Zakładu Utylizacji w korycie rzeki stwierdzono również 

śnięte ryby. 

 

 ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

> pracownicy Referatu INW uzgodnią z zarządcą drogi sposób załatwienia wniosku radnego 

Tadeusza Chodynieckiego .  Dajmy chwilę czasu mieszkańcom na wdrożenie się  do 

wskazanego sposobu uiszczania opłaty za odbiór odpadów . Będziemy na bieżąco 

dokonywać analizy dokonanych wpłat. 

> załamany przepust w Posadzie Górnej zostanie naprawiony, 

> temat przepustu i zamontowania barierek ochronnych w Bziance rozeznamy , a później 

podejmiemy decyzje co do ich realizacji, natomiast sprawę poprawnego oznakowania 

skrzyżowania drogi powiatowej Haczów – Besko oraz DW 887 koło Domu Ludowego w 

Bziance w trybie pilnym przekażemy zarządcom tych dróg. 

> nadal może być prowadzony punkt skupu cieląt na wskazanym miejscu , który zostanie 

tylko przesunięty poza plac budowy. 

> pobocze na ulicy Mitkowskiego zostanie wykoszone . O poprawie stanu barierek 

pamiętamy i w odpowiednim czasie  wykonamy. 

> zostanie zrobiony porządek z tymi co łamią przepisy drogowe na drodze wewnętrznej na 

ulicy Osiedle  . Właściciel , który nabył pole w Bałuciance o pow. 10 ha buduje tam obiekt 

zagrodowy. W przyszłości planuje utworzyć tam Ośrodek – Schronisko. 
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> podejmiemy działania aby zapewnić bezpieczny wyjazd z ulicy Kasztanowej na drogę 

wojewódzką w Rymanowie Zdroju, 

> o utwardzenie i poprawę stanu pobocza drogi na ul. Długiej w Sieniawie wystąpię do 

Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich .  W przypadku zasadności wniosku o 

postawienie w okresie zimowym zapory śnieżnej na ul. Dworskiej w Sieniawie Referat 

INW podejmie w tej sprawie stosowne działania. 

> zostanie ponowione przygotowane wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad wskazujące wnioski które winny przyczynić się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa na tej drodze w Gminie Rymanów , 

> sprawa oznakowania poziomego przejścia  dla pieszych na drodze wojewódzkiej we 

wskazanym miejscu przez p. Skolarczyk była już niejednokrotnie wizytowana przez 

Komisje Drogowe . Temat trudny do rozwiązania nie tylko w tym miejscu ale i w samym 

centrum Rymanowa Zdroju . Póki co nie mogę zapewnić , że stan bezpieczeństwa dla 

pieszych w tym miejscu się poprawi. Będę nadal o to zabiegał w PZDW w Rzeszowie. 

Sprawdzimy w terenie możliwości skrócenia dojścia na plac zabaw na tzw. Kamieńcu w 

Posadzie Dolnej , który umożliwi  dojście i dojazd wózkiem dziecięcym. 

> o dokonanie przeglądu stanu lamp oświetlenia ulicznego wystąpię . Proszę Panów 

sołtysów aby sporządzili wykaz nieświecących lamp z podaniem nr słupa . 

 

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

 

 ad. 15. Zamknięcie sesji. 

 

 Prowadzący obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik 

poinformował, że porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został 

zrealizowany w całości. 

Podziękował za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom i o godzinie 11 55 zamknął 

obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

                Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /               Henryk Smolik 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


