
       P r o t o k ó ł  Nr XVIII / 08

     z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie  odbytej

    w dniu  17  czerwca 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 l i k    -   Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Rymanowie.

Sesję rozpoczęto o godzinie 905, a zakończono o godzinie 1140.   

W sesji uczestniczyło 12  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 Łożańska .

6. Radca Prawny Pani Bożena Zajdel.

7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie
Pani  Maria  Knap.

8. Komendant Komisariatu Policji Komisarz Zbigniew Jaworski.

9. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

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

Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie otworzył Przewodniczący Rady – Pan 
Henryk Smolik. Przewodniczący Rady Pan Henryk Smolik powitał radnych, zaproszonych gości.

Na podstawie przedłożonej listy obecności radnych / załącznik / Przewodniczący Rady Pan 
Henryk Smolik stwierdził prawomocność obrad : na skład 15 radnych, w sesji uczestniczyło 12 
radnych.

Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są wnioski 
w sprawie otrzymanego porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie było.
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Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad  XVIII  sesji  Rady  Miejskiej  w 
Rymanowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów XVI sesji i XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

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

5. Informacja  z  wykonania  uchwał  podjętych  na  XVI  i  XVII  sesji  nadzwyczajnej  Rady 
Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie od 
XVI sesji.

6. Interpelacje  radnych.

7. Sprawozdanie  z  działalności  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Rymanowie.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.

9. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  ,,  
RYMANÓW”,

2/  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  ,,  
RYMANÓW '',

3/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok,

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie,

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na  
okres dłuższy niż trzy lata,

6/  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z  
przeznaczeniem pod ogródek działkowy,

7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości położonej  
we Wróbliku Szlacheckim w drodze przyjęcia darowizny od osoby fizycznej,

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego  
lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym , położonym w Rymanowie ul. Rynek 5,

9/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisłoczek na lata 2008 – 2015,
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10/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puławy na lata 2008 – 2015,

11/ nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów'',

12/ nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów '',

13/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu : głosujących 12, za – 12.

ad. 3 porządku obrad
===============

Przyjęcie protokołu XVI sesji odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 12 radnych.

Przyjęcie protokołu XVII sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 20 maja 2008 roku.

Radni nie zgłaszali uwag.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowało 12 radnych.

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

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

ad. 5. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XVI i XVII sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 
od XVI sesji.

Informację / załącznik do protokołu / z działalności w okresie między sesjami zwłaszcza z 
wykonania uchwał podjętych na XVI i XVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie 
przedstawił Burmistrz Pan Jan Rajchel.



-  4  -

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

Radny Pan Andrzej Wiernusz z Rymanowa – zgłosił interpelację w sprawie wykonania naprawy 
uszkodzonej nawierzchni jezdni na ul. Jesionowej w Rymanowie na której nastąpiło załamanie się 
asfaltu . Stwarza to poważne zagrożenie dla korzystających z tej drogi.

Radny Pan Andrzej  Biel – zgłosił interpelację w sprawie poprawy stanu przejezdności przez rzekę 
Tabor obok Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Z ułożonych płyt drogowych wystają druty.

Radny Pan Henryk Smolik – zgłosił interpelacje o podjęcie działań o terminowe wykaszanie traw 
przy  wyregulowanym  odcinku  rzeki  Tabor  w  Rymanowie  Zdroju  przez  Wojewódzki  Zarząd 
Melioracji  i  Urządzeń Wodnych w Rzeszowie .  Niewykoszone trawy pylą  ,  a ma to miejsce w 
Uzdrowisku w którym chorzy przyjeżdżają na leczenie .

Radny Pan Kazimierz Kielar – interpeluje o ustawienie lustra drogowego na ulicy Ogrodowej w 
Klimkówce  w celu poprawy stanu bezpieczeństwa , udrożnienie zarośniętego odcinka rowu przy 
tej  ulicy oraz  o  udrożnienie  przepustowości  mostu  tzw.  okularnika  z  nagromadzonych  gałęzi  i 
innych przedmiotów . Wskazał również na potrzebę wykonania remontu odcinka drogi gminnej na 
odcinku przy zjeżdzie od Iwonicza Zdroju w kierunku kopalni w Klimkówce , którą  ma przebiegać 
trasa wyścigu kolarskiego.

ad. 7.   Sprawozdanie z  działalności  Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rymanowie.

Sprawozdanie / załącznik do protokołu / przedstawiła Pani Maria Knap – dyrektor SPG ZOZ 
w Rymanowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie prowadzi działalność
na rzecz zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców Gminy Rymanów , a swoje przychody realizuje 
z podstawowej działalności jaką jest świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców Gminy w 
liczbie około 14 600 pacjentów, którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej 
środowiskowo – rodzinnej. W okresie roku 2007 z porad lekarzy rodzinnych skorzystało 59 699 
pacjentów , w tym u 1269 wykonano wizyty domowe. Dodatkowo w tzw, trybie nagłym  udzielono 
porad  zdrowotnych  335  pacjentom  z  terenu  całej  Polski.  Z  usług  Poradni  Ginekologicznej 
skorzystało  6377  kobiet,  Poradni  Okulistycznej  6708  pacjentów  ,  a  z  zabiegów  w  gabinecie 
rehabilitacji  leczniczej  990  pacjentów.  Gabinety  stomatologiczne  udzieliły  świadczeń  4921 
pacjentom. Laboratorium analityczne przyjęło 8895 pacjentów.
Wszystkie świadczenia zdrowotne wykonywane przez personel medyczny SPG ZOZ Rymanów są 
finansowane przez NFZ w ramach podpisanych umów. W roku 2008 wyjątek stanowią świadczenia 
stomatologiczne, których ilości od miesiąca stycznia zostały znacznie ograniczone przez NFZ i w 
celu pełnego zabezpieczenia zdrowotnego w gabinetach prowadzona jest dodatkowo działalność 
komercyjna na rzecz pacjentów.
Największym aktualnie problemem zakładu jest wyeksploatowana karetka transportowa przy braku 
środków finansowych na zakup nowej.

W dyskusji  poruszono sprawę  przestrzegania ustalonych godzin przyjęć w rejestracji 
przez lekarzy rodzinnych .
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Przewodniczący Rady omawianie tego tematu zakończył stwierdzeniem , że Rada Miejska przyjęła 
do wiadomości sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za rok 2007 i 5 miesięcy 2008 roku.

ad. 7 .  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.

Sprawozdanie  /  załącznik  do  protokołu  /  przedstawiła  Pani  Monika  Rygiel  –  kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Rymanów, 
zorganizowana  w  formie  instytucji  kultury,  która  jako  biblioteka  publiczna  wchodzi  w  skład 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej . Do głównych zadań Biblioteki zaliczyć należy : gromadzenie, 
opracowywanie,  przechowywanie  i  ochrona  materiałów  bibliotecznych,  udostępnianie  zbiorów 
bibliotecznych  w  czytelniach  i  wypożyczanie  do  domu,  prowadzenie  wypożyczeń 
międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, współdziałanie z 
bibliotekami  wchodzącymi  w  skład  sieci  bibliotecznej,  doskonalenie  form  i  metod  pracy 
bibliotecznej. W gminnej Bibliotece Publicznej  zatrudnionych jest 3 bibliotekarzy obsługujących 5 
bibliotek : Rymanów oraz filie w Klimkówce, Posadzie Górnej, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim.
Księgozbiór bibliotek na koniec 2007 roku wynosił 57.009 książek, a biblioteki odwiedziło 1700 
czytelników. Do 31 maja  2008 roku  Gminna Biblioteka  wraz  z  filiami  wzbogaciła  się  o  441 
nowych  książek  i  zarejestrowanych  zostało  1274  czytelników.  W  bibliotece  czytelnicy  mogą 
bezpłatnie korzystać z Internetu . Na miejscu można również przejrzeć gazety codzienne : Nowiny, 
Podkarpacie, Rzeczpospolita.

Dyskusji i zapytań nie było.

Przewodniczący Rady omawianie tego tematu zakończył stwierdzeniem, że Rada Miejska przyjęła 
do wiadomości sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2007 
rok i 5 miesięcy 2008 roku.

ad. 8 .  Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie :

1/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
    ,, RYMANÓW''.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie  :   obszar  objęty zmianą  planu  o  powierzchni  0,5522  ha  położony jest  w 
pobliżu drogi krajowej Nr 28 i graniczy ze stacją BP. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest 
przeznaczenie terenu rolnego w granicach działek nr 2621/2 i nr 2622/2 oznaczonego symbolem R 
na powiększenie terenu zabudowy komunikacji i usług o symbolu KSU.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych ,  2 wstrzymało się .

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 162/ 08  jak załącznik do protokołu.
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2/ uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
    ,, RYMANÓW  '' .

Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie  :  obszar  objęty  zmianą  planu  o  powierzchni  1,65  ha  położony  jest  przy 
oczyszczalni ścieków. Przedmiotem zmiany miejscowego planu jest przeznaczenie terenu rolnego 
oznaczonego symbolem R na teren infrastruktury technicznej – lokalizacji elektrowni wiatrowej o 
symbolu EW.

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 XVIII / 163 / 08  jak załącznik do protokołu.

3/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2008 rok.

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

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej Uchwały był rozpatrywany i opiniowany przez 
Komisje Budżetu, Gospodarki i Mienia , Komisję Rewizyjną i uzyskał pozytywną opinię.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 12 
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Sieniawie.

Z  treścią  projektu  Uchwały  zapoznał  radnych  Pan  Wojciech  Farbaniec  –  zastępca 
Burmistrza.

Uzasadnienie : działki nr 1010/7  o pow. 0,02 ha, nr 1010/9 o pow. 0,0120 ha, nr 1010/11 o 
pow.  0.1221  ha  i  nr  1010/13  o  pow.  0.1663  ha  położone  są  w  Sieniawie.  Zainteresowani  ich 
zakupem jest  dwóch  mieszkańców  Sieniawy .  Podział  działek  był  uzgodniony  z  radnym  oraz 
sołtysem wsi Sieniawa.  Pozytywna była również opinia zebrania wiejskiego . Sprzedaż nastąpi w 
drodze przetargu po dokonaniu wyceny przez biegłego rzeczoznawcę.

W dyskusji radny Pan Andrzej Biel podzielił się wątpliwością jakie miały Komisja Budżetu, 
Gospodarki  i  Mienia  oraz  Komisja  Rewizyjna  ,  która  dotyczyła   sposobu  podziału   działek  . 
Zdaniem części radnych jest on zły.

Radny Pan Kazimierz Kielar – pytał o sposób zagospodarowania działki nr 1010/12 , która nie 
została wykazana do sprzedaży.
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Odpowiadając Pan Burmistrz Gminy poinformował, że na działce o którą pytał radny Pan 
Kielar ma powstać parking dla potrzeb Domu Ludowego w Sieniawie.

Więcej zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 11 radnych / salę opuścił radny Pan Chodyniecki / , za przyjęciem Uchwały głosowało 6 
radnych, 3 było przeciwnych , 2 wstrzymało się.

Podjęto Uchwałę Nr XVIII /165/08  jak załącznik do protokołu.

5/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych 
na okres dłuższy niż trzy lata.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza .

Uzasadnienie :  dotychczasowy dzierżawca  zwrócił się do Burmistrza Gminy z prośba o 
przedłużenie umowy dzierżawnej części POLDERU w Klimkówce na  czasookres 15 lat,  którą 
wykorzystywał pod wypas owiec . Czynsz dzierżawny uiszczał systematycznie . Na  posiedzeniach 
Komisji opiniujących projekt tej uchwały został przyjęty wniosek aby umowa dzierżawy została 
zawarta do 2013 roku i zapisany on został w przedstawionym do uchwalenia projekcie Uchwały.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 11 radnych , 1 wstrzymał się.

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 166 / 08  jak załącznik do protokołu.

6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z  
przeznaczeniem pod ogródek działkowy.

Z treścią projektu uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie  :  dotychczasowy dzierżawca  zwrócił  się  z  prośbą  o  przedłużenie  umowy 
dzierżawy działki nr 1490/1 o pow. 0.0144 ha położonej w Rymanowie, którą zagospodarowuje  na 
ogródek działkowy  na dalsze 3 lata .

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 XVIII / 167 / 08  jak załącznik do protokołu.
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7/  udzielenia  Burmistrzowi  Gminy  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  nieruchomości  
położonej we Wróbliku Szlacheckim w drodze przyjęcia darowizny od osoby fizycznej.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie :   samotna mieszkanka Wróblika Szlacheckiego ze względu na podeszły wiek 
oraz zły stan zdrowia wybiera się do Domu Starców i wyraziła wolę przekazania na rzecz Gminy 
nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną starym budynkiem mieszkalnym.

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 XVIII / 168 / 08  jak załącznik do protokołu.

8/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego 
lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym , położonym w Rymanowie ul. Rynek 5.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza.

Uzasadnienie  :  proponowany  do  sprzedaży  lokal  użytkowy  ma  powierzchnię  użytkową 
19,20  m2.  W tej  chwili  jest  tam  zakład  fryzjerski  damsko  –  męski  .  Najemca  zwrócił  się  z 
wnioskiem o wykup lokalu.

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 XVIII / 169 / 08 jak załącznik do protokołu.

9/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisłoczek na lata 2008 – 2015.

Przewodniczący Rady Miejskiej  o zabranie głosu poprosił  sołtysa wsi Wisłoczek   Pana 
Józefa  Goryczkę,  który powiedział  między innymi  ,  że  Plan Odnowy Miejscowości  Wisłoczek 
zakłada  w ciągu  8  najbliższych  lat  realizację  kilku  zadań.  Nadrzędnym celem tych  zadań  jest 
pobudzenie aktywności środowisk lokalnych głównie w kierunku współpracy na rzecz rozwoju i 
promocji  wartości  związanych  z  miejscową  specyfiką  społeczną  i  kulturową.  Założone  cele 
przewidują  wzrost  znaczenia  wsi  jako  lokalnego ośrodka rozwoju  rolnictwa,  turystyki,  kultury, 
edukacji,  sportu  i  rekreacji  .  Realizacja  tych  zadań ma  służyć  integracji  społeczności  lokalnej, 
większemu zaangażowaniu w sprawy wsi,  zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci  i  młodzieży 
oraz rozwojowi organizacji społecznych . Społeczność wioski Wisłoczek uczestniczyła w pracach 
nad niniejszym planem. Plan Rozwoju Miejscowości przyjęto na posiedzeniu Rady Sołeckiej.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.
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Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy.

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 XVIII / 170 / 08  jak załącznik do protokołu.

10/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Puławy na lata 2008 – 2015.

Przewodniczący  Rady Miejskiej  o  zabranie  głosu  poprosił  sołtysa  wsi  Pana  Bronisława 
Bruka,  który powiedział  między innymi,  że  głównym priorytetem rozwoju  wsi  jest  stworzenie 
warunków  do  działań  mających  na  celu  podniesienie  atrakcyjności  Puław  jako  miejscowości 
turystycznej tak w lecie jak i w zimie, aby podnieść jej walory dla przyciągnięcia większej liczby 
turystów  i  aby zrobić  to  tak,  żeby wieś  nie  zatraciła  swojego charakteru  –  miejsca  cichego i 
spokojnego  dającego  wytchnienie  od  wielkomiejskiego  zgiełku  i  zagonienia.  Mieszkańcy  wsi 
Puławy uczestniczyli w pracach nad opracowaniem Planu , który został przyjęty na posiedzeniu 
Rady Sołeckiej.

W dyskusji nikt z radnych nie zabierał głosu.

Z treścią projektu Uchwały zapoznał radnych Pan Wojciech Farbaniec – zastępca Burmistrza 
Gminy.

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 XVIII / 171 / 08 jak załącznik do protokołu.

11/ nadania tytułu,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów ''.

Prowadzący  obrady  sesji  poinformował,  że  Burmistrz  Gminy  realizując  Uchwałę  Rady 
Miejskiej  w sprawie nadania tytułu ,,  Honorowy Obywatel  Miasta  i  Gminy Rymanów ''  złożył 
wniosek do Kapituły Rady Miejskiej w Rymanowie o nadanie tego tytułu szczególnie zasłużonym 
obywatelom naszej Gminy :

− księdzu Franciszkowi Mrozowi ,
− księdzu Franciszkowi Penarowi.

Są  to  wybitne  osoby,  niezwykle  zasłużone  dla  Miasta  i  Gminy  Rymanów.  Uwzględniając  ich 
całokształt  pracy  duszpasterskiej  i  społecznej  w  dowód  uznania  ich  zasług  złożony  wniosek 
Burmistrz Gminy uważa za w pełni uzasadniony.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował , ze Kapituła Rady na odbytym posiedzeniu  w dniu 
10  czerwca  2008  roku   rozpatrzyła  i  pozytywnie  zaopiniowała  wnioski  Burmistrza  Gminy 
Rymanów.
Po krótkim wprowadzeniu Pan Przewodniczący Rady przedstawił projekty Uchwał w sprawie :

− nadania tytułu ,, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Rymanów '' dla księdza Franciszka  
Mroza.

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 XVIII / 172 / 08   jak załącznik do protokołu.

− nadania tytułu ,,  Honorowy Obywatel Miasta i  Gminy Rymanów'' dla księdza Franciszka 
Penara.

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 XVIII/ 173 / 08  jak załącznik do protokołu.

13/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Rymanów.

Rada Miejska  w Rymanowie  ustaliła  dla  Burmistrza Gminy Rymanów wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 9.855,00 złotych.

Dyskusji i zapytań nie było.

Po  przeprowadzonym  głosowaniu  Przewodniczący  Rady ustalił,  że  w  głosowaniu  brało 
udział 12 radnych, za przyjęciem Uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała  -  załącznik do protokołu .

Podjęto Uchwałę Nr XVIII / 174 / 08  jak załącznik do protokołu.

ad. 10    Odpowiedzi na interpelacje  radnych.

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

>  w trakcie obrad sesji zostały podjęte działania o  likwidację powstałego zagrożenia na 
ulicy Jesionowej w Rymanowie,
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>  czekamy na rozpoczęcie prac regulacji odcinka rzeki Tabor w kierunku do Rymanowa 
Zdroju, która ma być rozpoczęta w tym roku . Po wykonaniu tych prac na tym odcinku  podejmę 
działania o wykonanie nowego przejazdu . Trwają  rozmowy z wykonawcą takich prac .

Już wcześniej informowałem Radę o sposobie wykonania takiego przejazdu – to odpowiedź dla 
radnego Pana Andrzeja Biela.

>  podejmę  działania  celem  zawarcia  porozumienia  z  marszałkiem  Województwa 
Podkarpackiego na  wykaszanie  trawy na  obrzeżach  wyregulowanej  rzeki  Tabor  na  odcinku od 
Rymanów Zdrój – Deszno do Posady Górnej,

>  podejmę  działania  w  celu  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  na  ulicy  Ogrodowej  w 
Klimkówce. Pracownik Gminy odpowiedzialny za te sprawy zgłosi się do radnego Pana Kielara i 
po  wspólnym  obejrzeniu   stanu  ulicy  zostaną  podjęte  ustalenia  celem  likwidacji  wskazanych 
utrudnień.
O udrożnienie przepustowości mostu tzw, okularnika z nagromadzonych gałęzi i innych odpadów w 
Klimkówce wystąpię do Zarządu Dróg Powiatowych. Będzie wykonany remont drogi gminnej , 
którą przebiegać  będzie trasa wyścigu kolarskiego w dniu 17 sierpnia br.

Były to udzielone odpowiedzi na interpelacje radnych.

ad. 11  Wolne wnioski i informacje.

1. Radny Pan  Kandefer  Maciej  wystąpił z wnioskiem o wymuszenie na właścicielach działek 
za sklepem Centrum w Rymanowie wzdłuż ul. Bieleckiego o właściwe ich uporządkowanie 
i zagospodarowanie .

2. Radny Pan Biel Andrzej  wniósł pod rozwagę  dokonanie zmiany harmonogramu wywozu 
śmieci proponując aby zamiast daty zostały określone  dni tygodnia.

3. Radna  Pani  Przybyła  –  Ostap  Krystyna  zwróciła  się  z  wnioskiem aby podczas  wakacji 
wykonać  remont  parkietu  w  sali  domu  ludowego  w  Bziance,  który  służy  jako  sala 
gimnastyczna.
Wniosła również pod rozwagę  by choć raz  remonty dróg gminnych wykonywać według 
kolejności alfabetycznej miejscowości Gminy Rymanów.

4. Radny  Pan  Smolik  Henryk  –  wniósł  o  dokonanie  zmiany  godzin  otwarcia  placówki 
pocztowej w Rymanowie Zdroju w okresie sezonu turystycznego  od godziny 8 do 17-tej .
Obecne godziny pracy tej placówki od  10 do 17-tej.

5. Radny Pan Tomasz Rajnik z Posady Górnej zwrócił sie z wnioskiem o :

− wykonanie naprawy przejazdu przez rzekę obok budynku domu Ludowego w Posadzie Górnej,
− zamontowanie  progów  zwalniających  na  ulicy  Nadrzeżnej   wzdłuż  rzeki  na  odcinku  koło 

posesji p. Zbigniewa Rygla w Posadzie Górnej,
− ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej  - ulica Dębowa,

6. Radny Pan Kielar Kazimierz  wniósł  o odbudowanie odcinka rowu na ulicy Ogrodowej 
/Łazy / w Klimkówce,
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7. Radny Pan Różowicz Marian z Kilmkówki wniósł o rozważenie możliwości dokończenia 
budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Osiedlowej w Klimkówce.

8. Pan Ligenza Janusz – przewodniczący zarządu osiedla Rymanów Zdrój wniósł o dokonanie 
remontu cząstkowego dachu na budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju , który 
zabezpieczy go przed zalewaniem przez wody opadowe,.

9. Pani  Przybyła  Krystyna  – sołtys  Bzianki  zasygnalizowała problem  nawrotu samochodu 
odbierającego  śmieci  od  mieszkańców  przy  drodze  w  kierunku  do  p.  Wójcika  ,  który 
podczas wykonywania tego manewru powoduje niszczenie ich  działek.

ad. 12  Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Odpowiedzi udzielił  Burmistrz Gminy Pan Jan Rajchel.

>   właściciele  działki  za  sklepem  Centrum  w  Rymanowie  przebywają   za  granicą  . 
Ponaglenia o uporządkowanie były wysyłane ale bez odzewu. Rozważę wydanie postanowienia o 
wykonanie prac porządkowych  na tych działkach, a kosztami obciążymy właścicieli,

>   wniosek  radnego  Pana  Biel  Andrzeja  zostanie  rozpatrzony  w  obecności  służb 
odpowiedzialnych  za  odbiór  i  wywóz  nieczystości  stałych  .  O  sposobie  realizacji  wniosku 
powiadomię pisemnie.

>  w czasie wakacji zostanie poprawiony stan parkietu w sali domu ludowego w Bziance. 
Harmonogram remontów dróg otrzymali sołtysi i jest on przestrzegany . W przyszłości postaramy 
dokonać  zmian  w harmonogramie  remontów ale  nie  obiecuję,  że  będzie  to  według propozycji 
radnej Pani Przybyła - Ostap Krystyna.

> wystąpię  do Dyrekcji  Poczta  Polska o zmianę godzin otwarcia  placówki pocztowej  w 
Rymanowie Zdroju o jakie wniósł radny Pan Henryk Smolik.

> poprawimy stan przejezdności przez rzekę  obok budynku domu ludowego w Posadzie 
Górnej.  Odnośnie  zamontowania progów zwalniających na ul.  Nadbrzeżnej  wzdłuż rzeki  Tabor 
poczekajmy do czasu wyregulowania koryta rzeki jak i  z ułożeniem nawierzchni bitumicznej na 
ulicy Dębowej , która powstaje  na terenie rzecznym . Gmina nie jest właścicielem tej drogi – to 
odpowiedź dla radnego Pana Rajnika Tomasza.

> odbudowa odcinka rowu na ulicy Ogrodowej w Klimkówce – temat znany i  czeka w 
kolejce na realizację  .  W tej  kadencji  jest  duża szansa na wykonanie oświetlenia  ulicznego ul. 
Słonecznej  i  ul.  Osiedlowej  .  Wspólnie  z  dyrektorem  Zakładu  Energetycznego  w  Krośnie 
dokonaliśmy wizyty w tych rejonach. To odpowiedź Burmistrza na wnioski radnych z Klimkówki.

> dorażnie poprawiony zostanie stan dachu na budynku kotłowni w Rymanowie Zdroju,

> przyjadą pracownicy Gminy z wizytą do sołtysa wsi Bzianka  celem uzgodnienia sposobu 
odbioru śmieci od  wskazanych domostw w Bziance.

Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania.
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ad. 12   Zamknięcie  sesji.

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

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

Na tym protokół  zakończono.

Protokołował : Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Rymanowie

/  Wł. Cypcar  /
Henryk  Smolik 


