
 
 
 
              P r o t o k ó ł   Nr  XXXI / 05 
 
        sesji  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  odbytej  w dniu 
 
       16  listopada  2005  roku  w  sali Gminnego Ośrodka 
 
       Kultury  w  Rymanowie ul. Grunwaldzka  11. 
 
 
 
 Obecni według załączonych list obecności / załączniki / 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan  Niemczyk  Marian  -  Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
 
 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 17  , a zakończono o godzinie 13 30 . 
 
 W sesji uczestniczyło  15  radnych . 
 
 
 Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 
 
1. Burmistrz Gminy Rymanów  Pan  Rajchel  Jan. 
 
2. Zastępca Burmistrza Gminy Rymanów Pan  Farbaniec Wojciech. 
 
3. Delegat do Podkarpackiej Izby Rolniczej radny Pan Pitrus Andrzej. 
 
4. Radny Rady Powiatu Ziemskiego w Krośnie  Pan  Pelczar  Jan. 
 
5.Komendant Komisariatu Policji Komisarz Jaworski  Zbigniew. 
 
6.Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 
 
7.Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa Zdroju. 
 
 
 Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie dokonał otwarcia  
XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie stwierdzając, że w sesji uczestniczy wystarczająca 
liczba radnych uprawnionych do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
 Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy są 
wnioski w sprawie otrzymanego porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
  
 Z wnioskiem o zmianę porządku obrad wystąpił  Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy 
Rymanów. 
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 Wniosek Pana Burmistrza dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie : 
   
1/  włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych  
     w  Rymanowie. 
 
 Z zapytaniem dlaczego w porządku obrad sesji brak jest informacji z działalności  
Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gminy o działaniach podejmowanych w okresie od 
poprzedniej sesji,  a zwłaszcza z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji zwrócił się radny 
Pan Biel Andrzej. 
 
 
 Zgłoszony wniosek  Pana Burmistrza Gminy o  uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie 
projektu uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie do Zespołu 
Szkół Publicznych w Rymanowie w wyniku głosowania został przyjęty przy 13 głosach za . 
 
 Zostanie on rozpatrzony w punkcie 6 porządku obrad jako podpunkt 12. 
 
 Nie  zapomnienie  było powodem nie ujęcia w porządku obrad sesji informacji z 
działalności w okresie między sesyjnej Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Gminy ale obawa, 
że  nadzór Wojewody Podkarpackiego z uwagi na ustawowy okres czasu niezbędny do legalizacji 
uchwał mógł wydać rozstrzygnięcie nadzorcze – było powodem nie ujęcia w porządku obrad sesji 
tych punktów . Informacje  zostaną przedstawione  Państwu radnym na następnej sesji. 
 
 Po złożonym wyjaśnieniu na zapytanie radnego Pana Biel Andrzeja -  Pan Niemczyk Marian 
– przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 
   
3. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
4. Interpelacje  radnych. 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymanów na 2006 

rok. 
 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 
 
 1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok, 
 2/ zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania p.n.:,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie 
Rymanów w miejscowościach : Głębokie, Sieniawa, Rymanów, 
 3/ wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla,, in  blanco '', 
 4/ zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej 
kwotę ustaloną na jej realizację w budżecie gminy na 2005 rok, 
 5/ określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o 
nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
 6/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 
gruntowej, położonej w Głębokiem, 
 7/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości 
gruntowych , położonych w Sieniawie, 
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 8/ ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2006 rok, 
 9/ zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej na 2006 rok, 
 10/ ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów, 
 11/ przejęcia do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Posadzie Górnej, 
 12/ włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych w 
Rymanowie. 
 
 
7. Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej. 
 
8. Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych złożonych przez z-cę Burmistrza, sekretarza, 

skarbnika gminy, kierowników Referatów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy 
Rymanów. 

 
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
 
10. Wolne wnioski i informacje. 
 
11. Zamknięcie sesji. 
 
 
 Przedstawiony porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został przyjęty 
przy 14 głosach za. 
 
 
 
 ad. 3 porządku obrad 
 =============== 
 
 
 Prowadzący obrady sesji Pan Niemczyk Marian wobec nie wniesienia uwag do protokołu 
XXX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, który udostępniony był do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej jak i przed rozpoczęciem obrad dzisiejszej sesji Rady wniósł do Wysokiej Rady o jego 
przyjęcie. 
 
 
 Wniosek zyskał akceptację Rady, co jest dowodem na to, że protokół XXX sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie został przyjęty przez Wysoką Radę. 
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 ad. 4 porządku obrad - I n t e r p e l a c j e   radnych 
 =============== 
 
1. Radny Pan Pitrus Andrzej -  zam. Królik Polski ul. Bieszczadzka 82 
 

– zgłosił interpelację w sprawie ustawienia znaku drogowego ,, ośnieżenie '' na drodze 
koło Rozlewni Wód w Rymanowie Zdroju – Desznie, 

 
– zgłosił interpelację o ustawienie płotków przy drodze powiatowa  -wojewódzka  przy 

skrzyżowaniu dróg w kierunku Bałucianki, 
 
 
 ad. 5 porządku obrad 
 ================= 
 
 ,, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów  na 
2006 rok ''. 
 
 
 Pan  Rajchel Jan  -  Burmistrz Gminy Rymanów omówił projekt dochodów i wydatków 
budżetowych Gminy Rymanów na 2006 rok oraz autopoprawki do projektu budżetu Gminy 
Rymanów na 2006 rok wprowadzone Zarządzeniem Nr 131/2005 Burmistrza Gminy Rymanów z 
dnia 15 listopada 2005 roku. 
 
 
  / Wystąpienie   -     załącznik  do  protokołu / 
 
 
 Pan  Farbaniec Wojciech -  zastępca Burmistrza Gminy odczytał treść Uchwały Nr IX / 1 / 
2005 r, z dnia 9 listopada 2005 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie w sprawie : projektu budżetu Gminy Rymanów na 2006 r. 
 
  / Uchwała    -      załącznik do protokołu / 
 
 
 Pan  Tomków  Mieczysław  -   przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia 
Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Gminy 
Rymanów na 2006 rok. 
 
  /  Opinia - załącznik do protokołu / 
 
 
W dyskusji nad projektem budżetu głos zabrali : 
 
1/ Radny Pan Adam Stanisław -  projekt budżetu gminy na 2006 rok był szczegółowo 
rozpatrywany i analizowany na posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej i został 
zaakceptowany pozytywnie bez uwag. Jestem zdania, że potrzeba go uchwalić w wersji 
przedłożonej przez Burmistrza Gminy 
 
 

– 5  - 
 
wraz z wprowadzonymi autopoprawkami, o których poinformował w swym wystąpieniu przy 
prezentacji projektu budżetu Burmistrz Gminy. 



 
 
2/ Radny Pan Pelczarski  Wacław  -   zwrócił się z zapytaniem dlaczego w projekcie budżetu nie 
przewidziano środków w Dz. Rolnictwo oraz  środków na opracowanie dokumentacji na drogę 
Posada Dolna – Ladzin '' Zadwór ''. 
 
 
 Udzielając  odpowiedzi na zapytanie radnego Pan Burmistrz Gminy poinformował, że nie 
planuje się wydatków w Dz. Rolnictwo z uwagi, że gmina ,, poza  drogami ''  nie ma nic do 
realizacji zadań z zakresu rolnictwa. 
Odnośnie dróg polnych – informuję radnego, że został opracowany i złożony wniosek na drogę w 
Zmysłówce . Jeśli uzyska akceptację  to gmina do realizacji tego zadnia musi zaangażować 50 % wł 
środków własnych. 
Odnośnie opracowania dokumentacji na drogę Posada Dolna – Ladzin Zadwór - jeśli będzie wola 
Rady to zlecimy jej wykonanie. Mam poważne obawy, że będzie ona leżeć w szafie. W tym 
miejscu informuję Radę , że w 2005 roku udoskonalony został dojazd do domostw w rejonie ul. 
Zadwór w Ladzinie. Została ułożona nawierzchnia asfaltowa i oczyszczone rowy . Jak będzie 
możliwość pozyskania dodatkowych środków  to można przeanalizować i przygotować się do 
realizacji tego zadania. 
 
3/ Radny Pan Biel Andrzej -  przypomniał, że podczas opiniowania projektu budżetu gminy na 
2005 rok  przyjęto poprawkę o zwiększenie środków na działalność OSP  jak i w dyskusji już na 
sesji rozpatrującej projekt budżetu gminy został przyjęty wniosek radnego Pelczarskiego Wacława 
aby w wydatkach budżetowych zostało zapisane zadanie – opracować dokumentację na budowę 
drogi gminnej łączącej ul. Mitkowskiego w Rymanowie z Ladzinem. 
 
4/ Radny Pan Pitrus Andrzej -  przyjdzie czas na rozliczenie przez Radę realizacji zadań za 2005 
rok i wówczas będzie odpowiednia pora na wnikliwe zapytania dlaczego zadanie takie lub inne nie 
zostało wykonane. Skupmy się na dyskusji nad przedstawionymi założeniami projektu budżetu 
Gminy Rymanów na 2006 rok . Nie burzmy tego , co wspólnie wypracowaliśmy w trakcie prac  
przygotowujących  projekt budżetu Gminy Rymanów  na 2006 rok. 
 
 Innych wniosków i zapytań w sprawie projektu budżetu gminy Rymanów na 2006 rok nie 
było. 
 
 Przedstawiony przez Pana Burmistrza Gminy projekt Uchwały Nr  XXXI / 297 / 05  Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymanów na 2006 rok w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących. 
 
 
  /  Uchwała     -       załącznik  do  protokołu  / 
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 ad. 6 porządku obrad  -         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie : 



 =============== 
 
 
 1 /  Pani  Łożańska  Bernarda - skarbnik Gminy Rymanów przedstawiła wraz  z 
uzasadnieniem projekt Uchwały  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w budżecie 
gminy Rymanów na 2005 rok. 
 
 W zapytaniu radny Pan Tomków Mieczysław zapytał o aktualny stan budżetu gminy 
Rymanów  na 2005 rok. 
 
 Wydatki - 33.683.259,16 złotych, 
 Dochody - 26.988.500,16 złotych.  -  to odpowiedź Pani Skarbnik Gminy. 
 
Po tym wyjaśnieniu  -  przedstawiony projekt Uchwały Nr XXXI / 298 / 05 Rady Miejskiej w 
Rymanowie w sprawie zmian w budżecie gminy Rymanów na 2005 rok został przyjęty przy 15 
głosach za. 
 
  /  Uchwała - załącznik do protokołu  / 
 
 
 2/   Pan Rajchel Jan  -  Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił wraz z uzasadnieniem  
projekt Uchwały Nr XXXI / 299 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie zadania p.n. : Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rymanów w miejscowościach 
: Głębokie, Sieniawa, Rymanów , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 
 
 Dyskusji  i  zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 3/  Pan  Rajchel  Jan – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił wraz z uzasadnieniem  
projekt Uchwały Nr XXXI / 300 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zabezpieczenia w formie weksla ,, in blanco '' , który w głosowaniu jawnym został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 Dyskusji  i  zapytań nie było. 
 
  /  Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -  7  - 
 
 
 4/  Pan  Rajchel  Jan  -  Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały Nr XXXI / 301 / 05  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jej realizację w 
budżecie gminy na 2005 rok , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 



 
 
 Dyskusji  i  zapytań nie było. 
 
  /  Uchwała - załącznik do protokołu  / 
 
 
 
 5/  Pan  Farbaniec  Wojciech  -  zastępca Burmistrza Gminy przedstawił projekt Uchwały 
Nr XXXI / 302 / 05  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych, który 
w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15  głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
 
  /  Uchwała - załącznik do protokołu  / 
 
 
 6/ Pan Rajchel Jan -   Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem  projekt 
Uchwały Nr XXXI / 303 / 05  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy na nabycie przez gminę Rymanów nieruchomości gruntowej , położonej w Głębokiem, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  /  Uchwała  - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 
 7/ Pan Rajchel Jan -  Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem  projekt 
Uchwały Nr XXXI / 304 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości gruntowych, położonych w Sieniawie, który 
w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 
 
 Dyskusji  i  zapytań nie było. 
 
 
  /  Uchwała - załącznik do protokołu  / 
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 8/  Pan Rajchel  Jan  -  Burmistrz Gminy przedstawił projekt Uchwały Nr XXXI / 305 / 05 
Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej na 2006 rok , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za. 
 
 Dyskusji  i  zapytań nie było. 



 
  / Uchwała - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 9/ Pan  Rajchel  Jan -  Burmistrz Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej na 2006 rok. 
 
 
 Uzasadnienie :   Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie przedłożył wniosek o 
zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Wniosek 
taryfowy został opracowany zgodnie z wzorem podanym  w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. W sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie 
taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 
Przedstawiona do zatwierdzenia taryfa została skalkulowana jako jedna cena dla wszystkich 
odbiorców, czyli 2,55 zł za 1 m 3  odprowadzanych  ścieków oraz jako stawka opłaty stałej / nie 
zależna od ilości odebranych ścieków /, uiszczana za każdy miesiąc wyrażona w stawkach 5 zł i 10 
zł opłaty stałej . Odczyt zgodnie z regulaminem odprowadzania ścieków – dla odbiorców grupy ,,G'' 
jest dokonywany co 2 m-ce, natomiast dla odbiorców grupy ,, P'' – co miesiąc. 
 Dotychczas taryfa cen i stawek opłat była kalkulowana i zróżnicowana na trzy grupy 
odbiorców usług tj. Gospodarstwa domowe, podmioty gospodarcze i przemysł, obecnie na dwie : 
,, G'' gospodarstwa domowe w budynkach jedno i wielorodzinnych i ,, P '' , czyli odbiorcy w 
obiektach i lokalach użytkowych innych niż gospodarstwa domowe. 
Opłata stała za zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana będzie za każdy miesiąc, w którym 
obowiązuje zawarta z usługobiorcą umowa, czyli za okres w którym są świadczone usługi. 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzane ścieki na warunkach  określonych w umowie. 
Opłata stała dotyczy wszystkich odbiorców usług bez względu na wyposażenie w przyrządy i 
urządzenia pomiarowe. Wysokość stawek opłaty stałej jest różna ze względu na częstotliwość 
dokonywania odczytów i wystawiania faktur. Po dokonanej analizie stwierdzam , że przedłożony 
wniosek taryfowy pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym został opracowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakład w przedmiotowej kalkulacji ustalił niezbędne 
przychody, uwzględniając w szczególności koszty związane ze świadczeniem usługi, poniesione w 
poprzednim roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem 
planowanych zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryf.  
 
 Wnoszę zatem do Wysokiej Rady o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej na terenie Gminy Rymanów w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 
roku.  
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W dyskusji głos zabrali : 
 
1. Radny Pan Tomków Mieczysław -  na odbywanych posiedzeniach komisji Rady, na których 

był rozpatrywany i opiniowany projekt uchwały o zatwierdzenie taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dyskusja była długa i nie do końca rozwiała moje wątpliwości 
dotyczące zasad opracowania taryfy. Dlatego uważam, że nie ma co dalej kontynuować dyskusji 
. Składam więc wniosek do Wysokiej Rady o nie zatwierdzenie  taryfy dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 



 Czym uzasadniam wniosek :  
– w opracowanej taryfie na str. 3  pkt. 3 czytamy : ,, Taryfowe grupy odbiorców usług  ...., 

dokonano podziału odbiorców usług na następujące taryfowe grupy odbiorców usług : 
– str. 4 . pkt. 4 . W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do 

odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane stawki opłat.  
 
 Czegoś tutaj nie rozumię -  po co w opracowanej taryfie używamy zapisów zróżnicowane 
stawki opłat , a przedstawiona  radnym do zatwierdzenia taryfa cen i stawek opłat została 
skalkulowana jako jedna cena dla wszystkich odbiorców , czyli 2,55 zł za 1 m 3 odprowadzanych 
ścieków . Dalej opłata stała  jest zależna od częstotliwości dokonywania odczytów i wystawiania 
faktur. 
 
 Dyrektor ZGK udzielił odpowiedzi dlaczego taryfa została rozdzielona na dwie grupy . A to 
tylko i wyłącznie z uwagi na to, że gdyby nie było rozdziału to byłby zarzut, że Rada nie może 
dopłacić do gospodarstw domowych , a w uchwalonym przez Radę Regulaminie odprowadzania 
ścieków zostały określone okresy dokonywania rozliczeń. 
 
 Po tym wyjaśnieniu radny Pan Tomków Mieczysław -  dalej podtrzymał swój wniosek o 
odrzucenie przez Radę przedłożonej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków ze względu na 
zapis , że obowiązują zróżnicowane stawki opłat  a także , że wysokość stawek opłaty stałej jest 
różna ze względu na częstotliwość dokonywania odczytów / 1 lub 2 m-czny / i wystawiania faktur 
 / rodzaj faktur dla poszczególnych grup odbiorców/. 
 
 Prowadzący obrady stwierdził, że  pierwszy był wniosek o przyjęcie przez Radę 
przedstawionego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
ścieków , a drugi wniosek radnego o odrzucenie taryfy. 
 
 Jako wniosek najdalej idący w pierwszej kolejności poddany pod głosowanie został 
wniosek radnego Pana Tomkowa Mieczysława o odrzucenie przez Radę taryfy za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 
 
 W wyniku głosowania :   za wnioskiem  -  5 głosów, przeciw  -  8 głosów i 2 głosach 
wstrzymujących  -  Rada  postanowiła o odrzuceniu wniosku. 
 
 
 W następnej kolejności poddano pod głosowanie  wniosek o przyjęcie przez Radę 
przedstawionego przez Pana Burmistrza Gminy projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy 
za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rymanowie. 
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 W wyniku głosowania przy 8 głosach za, 5 głosach przeciwnych i 2 głosach 
wstrzymujących Rada przyjęła Uchwałę Nr XXXI / 306 / 05 w sprawie zatwierdzenia taryfy 
za zbiorowe odprowadzanie ścieków  świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Rymanowie. 
 
 
 /  Uchwała - załącznik do protokołu / 
 



 
 
 10/ Pan  Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z 
uzasadnieniem projekt Uchwały Nr XXXI / 307 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 
ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali 
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów, który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących. 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała  - załącznik do protokołu / 
 
 
 
 11/ Pan Farbaniec Wojciech – zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z 
uzasadnieniem projekt Uchwały Nr XXXI / 308 / 05 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie 
przejęcia do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Posadzie Górnej, który w 
głosowaniu jawnym został przyjęty przy 13 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. 
 
 
 Dyskusji i zapytań nie było. 
 
  / Uchwała - załącznik do protokołu  / 
 
 
 
 12/ Pan  Farbanbiec Wojciech  - zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z 
uzasadnieniem projekt uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie 
do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. 
 
W dyskusji radny Pan Biel Andrzej -  pytał o sprawy dotyczące przeprowadzenia konkursu na  
dyrektora ZSP, a także czy nie ma obawy, że podjęta przez Radę Miejską Uchwała zostanie przez 
nadzór prawny Wojewody uchylona jako niezgodna z prawem.  
 
 Odpowiadając Pan Burmistrz Farbaniec poinformował, że zwrócił się do Departamentu 
Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej w miesiącu wrześniu o interpretację art.62 ust.5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty i uzyskał wyjaśnienie brzmienia tego przepisu 
,, zgoda kuratora oświaty jest wymagana jedynie w przypadku rozwiązania zespołu szkół lub 
placówek. Zgody takiej natomiast nie wymaga : 
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– wyłączenie z zespołu niektórych szkół lub placówek, 
– włączenie do zespołu szkół lub placówek, które dotychczas nie wchodziły w jego skład. 

 
 
 Po tym wyjaśnieniu przedstawiony wcześniej projekt Uchwały Nr XXXI / 309 / 05 Rady 
Miejskiej w Rymanowie w sprawie  włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie do 
Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach 
za i 1 głosie wstrzymującym. 
 
 / Uchwała - załącznik do protokołu   / 



 
 
 ad. 7 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan Niemczyk Marian - Przewodniczący Rady Miejskiej w Rymanowie przedstawił 
Radzie informację o wynikach oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Rymanowie za 
2004 rok. 
 
 / Informacja - załącznik do protokołu / 
 
 
 ad. 8 porządku obrad 
 -------------------------- 
 
 Pan  Rajchel Jan – Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację o wynikach 
oświadczeń majątkowych złożonych przez z-cę Burmistrza Gminy, sekretarza, skarbnika gminy, 
kierowników Referatów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów.  
 
 /  Informacja  - załącznik do protokołu  / 
 
 
 
 
 
 ad. 9 porządku obrad 
 --------------------------- 
 
 
 Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszona interpelację 
radnemu Panu Andrzejowi Pitrusowi. 
Treść interpelacji zostanie przesłana do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o 
jej rozpatrzenie i załatwienie. 
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 ad. 10 porządku obrad -         Wolne  wnioski  i  informacje 
 ================ 
 
1. Radny Pan Pitrus Andrzej  -  zam. Królik Polski 
 

– w swym wystąpieniu podzielił się z wnioskami z zebrania wiejskiego, które jego 
zdaniem winny zostać wykonane, a dotyczyły one : 

 
– ustawienia znaków drogowych ograniczających nośność mostów z uwagi na 

podmyte ich filary przy ul. Zielonej i ul. Dąbrówka w Króliku Polskim, 



 
– odmulenie rowów – sprawa pilna k, rodziny Sroków w Króliku Polskim, 

 
– odśnieżania dróg gminnych w Króliku Polskim i Bałuciance – jest prośba 

mieszkańców aby prace te wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej, 
   

– odmulenie rowów przy drodze powiatowej w Bałuciance. 
 
2. Radny Pan Tomków Mieczysław -   zam Sieniawa 
 

– w imieniu mieszkańców zwrócił się z prośbą  aby PKS Sanok uwzględnił w rozkładzie 
jazdy zatrzymywanie się ich autobusów przy przystanku PKS ,, na zaporze w Sieniawie''. 

 
 W swym wystąpieniu nawiązał do swojego wniosku o odrzucenie przez Radę przedłożonej 
taryfy na odprowadzanie ścieków . Intencja moja – odrzucić taryfę i przez okres 90 dni pracować 
nad jej nową konstrukcją . Nowa taryfa winna być opracowana z wyższą ceną ścieków z 
jednoczesną dopłatą dla gospodarstw domowych. 
Jednym zdaniem -  szkoda, że tak się nie stało. 
 
3. Pan  Pelczar Jan   -  radny powiatu, sołtys wsi Ladzin 
 

– postawione pytania dotyczyły :  
 
1/ dopłaty z budżetu gminy do wody i dla kogo się dopłaca -,,czy dla mieszkańca – czy 
dla istniejących ubytków na sieci wodociągowej' . Moje wyobrażenie jest takie  -, że 
Rada w Rymanowie dotuje nie dla gospodarstw lecz do ubytków wody. 

 
2/ wywożonego osadu z oczyszczalni ścieków na grunty rolne i jego przyorywanie – czy 
Zakład Gospodarki Komunalnej rozważa, co robić dalej z tym osadem i jak ten problem 
rozwiązać w przyszłości.  

 
      3/ korzystania z prywatnego sprzętu  przez ZGK  - jakie stosowane są  zasady 
rozliczania. 
 
 Wystąpił też z prośbą  o sprawdzenie , może przez Komisję Rewizyjną i poinformowanie na 
następnej sesji z czego wynikła podwyżka za ścieki. 
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 Na  postawione wnioski i zapytania odpowiedzi udzielał Pan Rajchel Jan – Burmistrz 
Gminy. 
 
Jesteśmy w trakcie rozpoczęcia zebrań sprawozdawczych sołectw i osiedli. Wnioski z zebrań 
zostana przeanalizowane, a przy składaniu informacji z odbytych zebrań na sesji Rady poinformuję 
o sposobie ich realizacji . Na razie usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych w Króliku Polskim 
i Bałuciance świadczył będzie wybrany podmiot, a jest nim Kółko Rolnicze w Rymanowie. 
Zwrócimy się do dyrekcji PKS w Sanoku aby uwzględnił w rozkładzie jazdy PKS zatrzymywanie 
się  ich autobusów na przystanku na zaporze w Sieniawie. Były to odpowiedzi na wnioski radnego 
Pana Pitrusa i Pana Tomkowa. 
W następnej kolejności Pan Burmistrz  Gminy nawiązał do cen wody i ścieków w przyszłości.. 



Jestem zdania żeby odbyć debatę w tych sprawach na sesji Rady Miejskiej. My tym tematem się 
zajmujemy tylko wtedy gdy są ewentualne wnioski – interpelacje  radnych. 
Podejmę prace w zakresie opracowania szczegółowych materiałów na temat ceny wody i ścieków i 
przedstawienia ich radnym. 
Odnośnie dotacji do tego tematu należy podchodzić bardzo ostrożnie. Odczucia wśród 
mieszkańców są różne. 
 
 Udzielając odpowiedzi Panu Pelczar Janowi – Burmistrz stwierdził, że dopłata z budżetu 
gminy jest do wody. Straty na wodociągach występują wszędzie – jest. Tzw. bezwładność urządzeń 
pomiarowych. Gmina Rymanów jest pośrednikiem w dostawie wody. Wodę kupujemy od MPGK 
w Krośnie w cenie 2 zł za 1 m3. W tym są straty ok. 40 % bo takie ma Krosno. Nie wiem, czy my 
jako gmina nie dopłacamy do nich. 
Problem osadu – jest to problem wszystkich oczyszczalni ścieków nie tylko w Polsce , ale i na 
świecie. Nie ma metody na jego zagospodarowanie. Najlepszy i najbardziej sprawdzony sposób to 
kompostowanie osadu . Inny sposób wywóz na wysypisko śmieci. Jest on bardzo drogi i na pewno 
wpływał on będzie znacząco na cenę ścieków. 
 
 Odpowiedź Pana Burmistrza uzupełnił  dyrektor ZGK Pan Penar Józef.  
Dopłata do wody jest tylko do jednej grupy taryfowej t.j. wody sprzedanej dla gospodarstw 
domowych. Nasz osad z oczyszczalni rymanowskiej nadaje się do rolniczego wykorzystania. Koszt 
jaki ponosi Zakłąd to jego wywiezienie i jego przyoranie oraz koszt badań gleby. Mamy kłopot z 
wywożeniem osadu podczas intensywnych opadów deszczu. 
Dla przykładu  Krosno wykorzystuje osad do rekultywacji wysypiska śmieci. 
Sprzęt prywatny w działalności ZGK jest wykorzystywany, ale tylko taki jakim nie dysponuje nasz 
zakład. Dla przykładu  - wykonywane kolektory ściekowe są ułożone czasem nawet na głębokości 4 
– 5 metrów. Musimy korzystać z innych usługobiorców, gdyż takim sprzętem  nie dysponujemy. 
 
 W tym miejscu głos zabrał radny Pan Niemczyk Marian, który uzupełnił odpowiedź 
dyrektora ZGK odnośnie korzystania z prywatnego sprzętu i jego rozliczania, o którą pytał Pan 
Pelczar Jan.  Domyślam się , że postawione pytanie dotyczyło mojej prywatnej koparki , która 
pracuje w Zakładzie Gospodarki Komunalnej . W tym miejscu informuję Pana i wszystkich 
uczestników sesji , że moja prywatna koparka pracuje za darmo . Zakład tylko ponosi koszty 
zakupu paliwa. 
 
 Z odpowiedzi takiej nie był usatysfakcjonowany Pan Pelczar Jan. 
Dla mnie jest to dziwne, że prywatna koparka Pana Przewodniczącego Rady pracuje nieodpłatnie – 
tylko za paliwo. 
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Dziwne jest , że Przewodniczący Rady świadczy charytatywne usługi dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. 
 
Radny Pan Pulnar Edward  jest  zdania , że prywatny sprzęt nie może stać na terenie Zakładu. 
 
Po tych odpowiedziach kontynuowane były dalsze wnioski i zapytania . 
 
 Pan Cetnarski Kazimierz – przewodniczący osiedla z Rymanowa zwrócił się z wnioskiem 
o ustawienie płotek śniegowych na działce Pani Bolanowskiej, która wyraziła zgodę na ich 
ustawienie  przy drodze od strony ,, pustek '' po lewej stronie na szczycie górki. 
 
 Radny Pan Pelczarski Wacław – wniósł o dokończenie prac przy poboczach drogi na ulicy 
Zadwór w  Ladzinie . Prace zostały rozpoczęte , a nie zakończone. 



 
 Pan Dudzik Jan - sołtys wsi Bałucianka zwrócił się z prośbą o zamontowanie poręczy i 
o koparkę na drogę od Łosia w celu skierowania wody do rowów . W tym miejscu pobocza są       
wyższe od drogi i woda spływa drogą. 
 
  Na zgłoszone wnioski i zapytania udzielił odpowiedzi Pan Burmistrz Gminy. 
Odnośnie ustawienia zapór / płotków / sprawę rozważymy, sprawdzimy czy jest zgoda na 
ustawienie zapór . Jak zajdzie taka potrzeba to  musimy zakupić siatkę. 
 
Sprawę poboczy przy drodze przy ul. Zadwór w Ladzinie  sprawdzą fachowcy od drogownictwa . 
 
To co było możliwe do wykonania na drogach to zostało wykonane . Jak czas i pogoda pozwoli to 
jeszcze drobne roboty będą wykonywane . Nie obiecuję, że to będzie w tym roku – to odpowiedź 
dla sołtysa wsi Bałucianka. 
 
 Były to wszystkie odpowiedzi na zapytania i wnioski udzielone przez Pana Burmistrza 
Gminy w Rymanowie. 
 
 ad. 11 porządku obrad 
 ================= 
 
 Prowadzący obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie Pan Niemczyk Marian – 
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie został zrealizowany w całości. 
 
 Dziękując za udział w sesji radnym , zaproszonym gościom Przewodniczący Rady zamknął 
obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 Na  tym protokół zakończono. 
 
 
 Protokołował : 
 Władysław  Cypcar 

 
 
 
 


