PROTOKÓŁ nr XXIX
z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie w dniu 30 października 2012 r.
w Sali Gminnego Ośrodka Kultury ul. Grunwaldzka 11w Rymanowie

Sesję XXIX otworzył o godz. 905 i prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Henryk Smolik.
W sesji uczestniczyli

zgodnie z listami obecności.

Listy obecności

w załączeniu.
Ad. 1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik, który
powitał zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych. Obrady były zatem prawomocne do podejmowania
uchwał.
Pan Dariusz Królicki - radny z Rymanowa nieobecny usprawiedliwiony.
Ad. 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy
są wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej
w Rymanowie.
Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił Burmistrz Gminy – Wojciech
Farbaniec, który wniósł o dodanie do porządku obrad projektów:
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Miasta Sanok,
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Brzozów.
Innych wniosków nie było.
W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie ww. projektów uchwał do
porządku sesji został przyjęty przy 14 głosach za.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej:
2.

Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Nr XXVIII/12 z dnia 05.10.2012 r.
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 poprzedniej sesji.
6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją o działalności Burmistrza
Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów
w roku szkolnym 2011/2012.
9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego
Szkół w Rymanowie.
10. Informacja o działalności prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach :
l/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Miasta Sanoka
2/zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Brzozów
3/zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok,
4/określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
5/ określenia wysokości rocznych stawek od środków transportowych,
6/ obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku
rolnego w 2013 roku
7/ przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Planu 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,
8/ nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół
w Rymanowie,
9/ uchwalenia Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013
rok.
10/ zatwierdzenia „Sołeckiej strategii Rozwoju wsi Klimkówka”
11/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu
działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Posadzie
Górnej,
12/

udzielenia

Burmistrzowi

Gminy

zgody

na

sprzedaż

w

trybie

bezprzetargowym udziału w działce położonej w Króliku Polskim na rzecz
współwłaściciela,
13/ udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy Rymanów na sprzedaż w drodze
przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku
wielolokalowym w Rymanowie Zdroju,
14/ zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do
Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania ”Dorzecze Wisłoka”,
15/ zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie,
16/ zatwierdzenia realizacji projektu „Odkryj swój potencjał”.
12. Odpowiedzi na interpelację radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad
XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Ad. 3. Nie wniesiono uwag i propozycji zmian do protokołu Nr XXVIII/12
z dnia 05.10.2012 r.

Za przyjęciem protokołu głosowano 14 radnych.
Ad. 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie złożył informację

o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym –
załącznik do protokołu.
Ad. 5. Informację o sposobie załatwienia zgłoszonych wniosków na XXVIII
sesji przedstawił Burmistrz Gminy Rymanów – załącznik do protokołu.
Ad. 6. Informację z wykonania uchwał podjętych na XXVIII sesji Rady
Miejskiej

oraz

wydanych

zarządzeń

Burmistrza

Gminy

w

okresie

od 5 października 2012 r. do 29 października 2012 r. złożył Marek Penar
Sekretarz Gminy – załącznik do protokołu.
Burmistrz Gminy złożył sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami
za okres od 6 października 2012 r. do 30 października 2012 r. oraz informację
z postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych. Sprawozdanie
stanowi załącznik do protokołu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Ad. 7. Interpelacje radnych.
Nie zgłoszono żadnych interpelacji.
Ad. 8. Burmistrz Gminy - Wojciech Farbaniec przedstawił informację
o stanie realizacji zadań oświatowych i wynikach egzaminów w roku szkolnym
2011/2012 – załącznik do protokołu.

Ad. 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół w Rymanowie przedstawiła Dyrektor ZEAS Pani Bożena Niemczyk załącznik do protokołu.
Dyskusji i zapytań nie było.
Informację Rada przyjęła do wiadomości.
Ad. 10. Informację z działalności prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie przedstawiła
Prezes PSSOU – Pani Barbara Famielec.
Dyskusję rozpoczął Pan Marian Różowicz, który wyraził swoje podziękowanie
dla Pani Prezes jako wzoru osoby godnej do naśladowania. Opinię tę
podtrzymał również Pan Henryk Smolik - Przewodniczący Rady Miejskiej,
który

podkreślił

m.in.

zaangażowanie

i

trud

pracy

podopiecznych

w utrzymaniu rabat kwiatowych w Rymanowie Zdroju. W prospektywnie Pan
Przewodniczący Rady Miejskiej – Henryk Smolik chciałby, aby jeden
z nieużywanych obiektów, np. Krystyna bądź Leliwa mógłby być
zagospodarowany na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia.

/Przerwa w obradach sesji do godz. 1045/

W trakcie przerwy obrady opuścił Bronisław Bruk – radny z Puław.

Ad. 11. Podejmowanie uchwał w sprawach:
Przed przystąpieniem do prezentacji poszczególnych projektów uchwał
Przewodniczący Rady poinformował, że projekty uchwały zostały pozytywnie
zaopiniowane przez obradujące na posiedzeniach Komisje Rady Miejskiej
w Rymanowie.
1/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Miasta Sanoka
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Jan Materniak –
Zastępca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie:
W roku szkolnym 2012/2013 podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym dziecko
zamieszkałe na terenie Gminy Rymanów uczęszcza do Przedszkola
Samorządowego w Sanoku, dlatego Gmina Miasta Sanoka zwróciła się z prośbą
o pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla tego dziecka od dnia 1 września do
końca roku 2012. Wzrost kwoty pomocy finansowej w stosunku do poprzedniej
uchwały wyniesie 2.322 zł, a całkowita kwota pomocy finansowej w 2012 r. to
6.965 zł.
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 XXIX/304/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

2/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Brzozów
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Jan Materniak –
Zastępca Burmistrza Gminy.
Uzasadnienie:
Gmina Brzozów zwróciła się z prośbą o pokrycie kosztów opieki przedszkolnej
dla dziecka zamieszkałego na terenie gminy Rymanów, które uczęszcza
do Przedszkola Samorządowego w Brzozowie, za okres od dnia 1 września
do końca roku 2012. Przedmiotowa uchwała dotyczy wzrostu kwoty pomocy
finansowej o kwotę 2.465 zł, całkowita kwota pomocy finansowej dla gminy
Brzozów w 2012 r. wyniesie 5.903 zł.
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 XXIX/305/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
3/ zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
Z treścią projektu uchwały zapoznała Skarbnik Gminy Rymanów – Bernarda
Łożańska.
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 XXIX/306/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

4/ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
nieruchomości
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie:
Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 zostały podwyższone
w stosunku do roku 2012 o 4% (wskaźnik inflacji).
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 XXIX/307/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
5/ w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie:
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2013 zostały podwyższone
w stosunku do roku 2012 o 2 %, zgodnie z zapisami w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.

Stawki w Gminie Rymanów po podwyżce będą należeć do

średnich, w porównaniu z innymi sąsiednimi gminami Powiatu Krośnieńskiego.
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 XXIX/308/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
6/ w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów
obliczania podatku rolnego w 2013 roku
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po

przeprowadzonym

głosowaniu

Przewodniczący

Rady

ustalił,

że

w głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
12 radnych, przeciw był 1 radny, a 0 radnych wstrzymało się od głosu.
Podjęto uchwałę Nr XXIX/309/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
7/ w sprawie przystąpienia

do sporządzenia

z 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.
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.

Uzasadnienie:
Plan stanowi prawo miejscowe i jest obowiązujący w zakresie planowania
i lokalizacji inwestycji na danym terenie. Opracowanie zmiany MPZP terenu
turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach:
Klimkówka, Rymanów, Ladzin (część zachodnia) i Wróblik Królewski
w gminie Rymanów, woj. Podkarpackie dla wymienionego obszaru umożliwi
realizację inwestycji. Brak planu miejscowego zdecydowanie ogranicza lub
uniemożliwia wykonanie zamierzeń inwestycyjnych, wnioskowanych przez
obywateli, bądź też planowanych przez władze gminy. W związku
z powyższym należy opracować zmianę planu, zachowując wymaganą
procedurę zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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 XXIX/310/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
8/ nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Szkół
w Rymanowie
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Zastępca Burmistrza
Gminy – Jan Materniak.
Uzasadnienie:
Zmiana statutu związana jest ze zmianami organizacyjnymi spowodowanymi
przekazaniem od 1 września 2012 r. Szkoły Podstawowej w Bziance
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem i Szkoły
Podstawowej w Głębokiem Fundacji „Elementarz” w Katowicach oraz ze
zmianami w obowiązujących przepisach.

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 XXIX/311/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
9/ w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2013 rok
Z treścią projektu uchwały zapoznał Zastępca Burmistrza Gminy – Jan
Materniak.
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 XXIX/312/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
10/ w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Klimkówka”
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie:
Sołectwa Klimkówka zostało wskazane przez Radę Miejską w Rymanowie do
składu Grupy Pilotażowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na
lata 2011-2016. W dniach 20-21 lipca br. grupa liderów wiejskich wsi

Klimkówka wzięła udział w Głowience w warsztatach mających na celu
opracowanie strategii odnowy wsi. Warsztaty prowadzone były pod nadzorem
pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie. Po kilku zebraniach grupy pilotażowej została
opracowana strategia, którą zatwierdziło zebranie wiejskie wsi Klimkówka.
Ostatnim etapem wdrożenia strategii jest zatwierdzenie jej przez Radę Miejską
w Rymanowie.
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 XXIX/313/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
11/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze
przetargu działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych
w Posadzie Górnej
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie:
Właścicielka działki sąsiadującej wystąpiła z wnioskiem o zakup działek nr
1016/7

i

1008/7

położonych

w

Posadzie

Górnej

celem

poprawy

zagospodarowania działki siedliskowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
zebrania wiejskiego sołectwa Posada Górna działki przeznaczone zostały do
sprzedaży. Ze względu 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 XXIX/314/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

12/ w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetragowym udziału w działce położonej w Króliku Polskim na rzecz
współwłaściciela
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy –
Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie:
Współwłaściciel działki nr 316 w Króliku Polskim wystąpił z wnioskiem
o zakup udziału w działce od Gminy Rymanów. Zgodnie z obowiązującym
przepisem ustawy sprzedaż odbędzie się w formie bezprzetargowej.
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 XXIX/315/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

13/ w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Gminy Rymanów na sprzedaż
w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego
w budynku wielolokalowym w Rymanowie Zdroju
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec.
Dyskusji i zapytań nie było.
Po

przeprowadzonym

głosowaniu

Przewodniczący

Rady

ustalił,

że

w głosowaniu brało udział 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało
10 radnych, od głosu wstrzymało się 3, a przeciw było 0 radnych.
Podjęto uchwałę Nr XXIX/316/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
14/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do
stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka”
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec.
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 XXIX/317/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
15/ w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia
w Rymanowie
Z treścią projektu uchwały zapoznał Burmistrz Gminy – Wojciech Farbaniec.
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 XXIX/318/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
16/ w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Odkryj swój potencjał”
Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrza Gminy –
Wojciech Farbaniec.
Uzasadnienie:
Projekt „Odkryj swój potencjał” został złożony na konkurs ogłoszony przez
Gminę Rymanów/Zespół Szkół Publicznych/Liceum Ogólnokształcące im.
St. Wyspiańskiego w Rymanowie, Działanie 9.1. Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną, został poprawnie zmodyfikowany,
zgodnie z ustaleniami podjętymi w wyniku negocjacji.
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 XXIX/319/12. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 11. Odpowiedzi na interpelację radnych
Radni nie zgłaszali interpelacji.

Ad. 12. Wolne wnioski i zapytania
1. Krystyna PRZYBYŁA - OSTAP – radna z Bzianki w imieniu grupy
rolników z Bzianki złożyła zapytanie dot. powodów wzrostu wysokości czynszu
dzierżawnego gruntów rolnych od 01.01.2013 r.
2. Henryk SMOLIK – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie zgłosił
wnioski w sprawie:
- oznakowania odblaskowego barierki na ul. Bartoszów oraz ustawienia znaku
o wahadłowym kierunku jazdy.
- zabezpieczenia przepustu na drodze wojewódzkiej koło przedszkola poprzez
zamontowanie barierki ochronnej w Posadzie Górnej.

3. Kazimierz KIELAR – radny z Klimkówki zgłosił wniosek o naprawienie
zniszczonej drogi gminnej przez firmę budującą farmę wiatrową oraz zapytanie
dotyczące wysokości podatków opłacanych przez dzierżawców?
4. Jan ZALISZ – sołtys z Wisłoczka zgłosił wnioski o:
- o wycięcie odrostów (droga powiatowa) na skrzyżowaniu w Pastwiskach
- o zlikwidowanie zaniżenie przy wjeździe na most w Pastwiskach
- o uzupełnienie na drodze powiatowej w Rudawce pobocza o naprawie asfaltu
przy przepuście
5. Czesław SZAJNA – radny z Rymanowa zgłosił wniosek o zamontowanie
barierek przy Centrum w kierunku placu targowego oraz przy zejściu
z ul. Rynek na ul. Sanocką

Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Gminy Rymanów.
Radnej

Krystynie Przybyła – Ostap oraz Kazimierzowi Kielarowi,

odpowiedział, że na posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw
Uzdrowiskowych zostanie przygotowana informacja dotycząca dzierżawionych
gruntów gminnych.
Wniosek Czesława Szajny, Henryka Smolika dot. oznakowania barierki
na ul. Bartoszów oraz Kazimierza Kielara dot. naprawienia zniszczonej drogi
gminnej przez firmę budującą farmę wiatrową skierowano do realizacji.
Na wnioski Jana Zalisza oraz Henryka Smolika po wizji w terenie
i uznaniu zasadności wniosku zostaną skierowane pisma odpowiednio do
Starosty Krośnieńskiego i Starosty Sanockiego.
Ad. 14. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Henryk Smolik
poinformował, że porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
został zrealizowany w całości. Podziękował za udział w sesji radnym,
zaproszonym gościom i o godz. 1200 zamknął obrady XXIX sesji Rady
Miejskiej w Rymanowie.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
M. Żarnowska

