
    P r o t o k ó ł   Nr  XXXV / 06

     sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu

    26  kwietnia  2006  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 10 , a zakończono o godzinie 13 15.

W sesji  uczestniczyło  15   radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli :

1. Burmistrz Gminy Rymanów  Pan  Rajchel  Jan.

2. Zastępca Burmistrza Gminy Pan  Farbaniec Wojciech.

3. Radny Rady Powiatu Ziemskiego w Krośnie Pan  Pelczar  Jan.

4. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu.

5. Sołtysi i przewodniczący osiedli miasta Rymanowa i Rymanowa  Zdroju.

Pan  Niemczyk  Marian   -    Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  dokonał 
otwarcia  XXXV   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 XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.

Z  wnioskiem  o  zmianę  porządku  obrad  wystąpił  Pan  Rajchel  Jan  –  Burmistrz  Gminy 
Rymanów.

Wniosek Pana Burmistrza dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie :
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-  wyboru  zadania  i  złożenia  wniosku  do  Podkarpackiego  Programu  Wyrównywania  Szans 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
Innych wniosków nie było.

Zgłoszony wniosek  Pana Burmistrza prowadzący obrady sesji poddał pod głosowanie .

W wyniku głosowania – wniosek został przyjęty przy 14 głosach za.
Zostanie on rozpatrzony w punkcie 9 porządku obrad jako podpunkt 7.

Prowadzący obrady sesji  -  przedstawił porządek  obrad XXXV sesji  Rady Miejskiej w 
Rymanowie.

3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji  Rady Miejskiej w Rymanowie.
4. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie 

międzysesyjnym t.j, od 8 lutego 2006 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Gminy w okresie od ostatniej sesji Rady Miejskiej.

6. Interpelacje  radnych.

7. Rozpatrzenie  sprawozdania  Burmistrza  Gminy  w  Rymanowie  z  wykonania  budżetu  Gminy 
Rymanów za 2005 rok.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Burmistrza Gminy Rymanów.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :

1/  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminy  Rymanów  w  odbudowie  nawierzchni  drogi  
powiatowej : 2007 R Milcza – Besko realizowanej przez powiat krośnieński w ramach likwidacji  
skutków klęsk żywiołowych,

2/ zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok,

3/ współdziałania Gminy Rymanów z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji  
projektów stypendialnych wspierających rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 
ramach  działania  2.2  ,,  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  poprzez  programy  stypendialne  '',  
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  priorytet  II,  finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa,

4/ udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości,

5/ zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i  
zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa,

6/ powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie dla opracowania zmian w 
statutach sołectw i osiedli Gminy Rymanów,
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7/ wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans  
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10.Odpowiedzi na interpelacje  radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie sesji.

Przedstawiony porządek obrad XXXV 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 
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, który był udostępniony do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej  jak  i  przed  rozpoczęciem  obrad  dzisiejszej  sesji  wniósł  do  Wysokiej  Rady  o  jego 
przyjęcie.

Przedstawiony  przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  wniosek  o  przyjęcie  protokołu 
XXXIV  zyskał akceptację Rady, co jest dowodem na to, że protokół XXXIV sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie został przyjęty przez Wysoką Radę.

ad. 4 porządku obrad
--------------------------

Przewodniczący  Rady Pan  Niemczyk  Marian  –  przedstawił  informację  ze  swej 
działalności w okresie od 8 lutego 2006 roku.

/  Informacja - załącznik /

ad. 5 porządku obrad
--------------------------

Pan Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił informację ze swej działalności w okresie od 
ostatniej sesji t.j, od 30 marca 2006 roku.
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ad. 6 porządku obrad - I n t e r p e l a c j e   radnych
--------------------------

1. Radny Pan Pelczarski Wacław   - zam. Ladzin ul. Rzeszowska 43

– zgłosił  interpelację  w  sprawie   zabezpieczenia  powstałego   osuwiska  na  prywatnej 
parceli przy drodze głównej w Łazach ,

– w Ladzinie  po  wykonanych pracach  kanalizacyjnych występują  wybicia  wody,  które 
zalewają pola  .   Pilną  potrzebą jest  uprzątnięcie  kamieni  jakie  pozostały po pracach 
kanalizacyjnych z pól uprawnych .  Utrudnienia te występują  na odcinku od Milczy do 
Łęgów.

2. Radny Pan Adam Stanisław -   zam. Milcza ul. Ogrodowa 20

– odcinek drogi gminnej  dojazdowej do pól – ok. 100 metrowy poniżej domu ludowego 
w Milczy po wykonanych robotach kanalizacyjnych stał się nieprzejezdny . Interpeluje o 
przywrócenie tego odcinka drogi do stanu przejezdności .

3. Radny Pan Chodyniecki  Tadeusz – zam. Wróblik Szlachecki ul. Słoneczna 31

– zgłosił interpelację o wykonanie oczyszczenia zamulonego całkowicie rowu przy drodze 
wojewódzkiej we Wróbliku Szlacheckim na odcinku koło posesji Pan Ziemiański Jerzy - 
przejazd kolejowy.

4. Radny Pan Biel Andrzej – zam  Rymanów ul. Wola 1/14

– interpeluje o ustawienie znaku ograniczenia szybkości na ulicy Zielonej w Rymanowie 
oraz  o  wykonanie  poprawy  nawierzchni  na  parkingu  przy  ul.  Wola  1  –  Wola  2  w 
Rymanowie.
Z otrzymanego pisma od Spółdzielni Mieszkaniowej wynika, że teren ten jest własnością 
Gminy.

5. Radny Pan Pitrus Andrzej – zam. Królik Polski ul. Bieszczadzka 82

– stan mostów na drodze do Bałucianki jest w stanie tragicznym . Prośba o wystąpienie o 
wykonanie naprawy filarów mostów i nawierzchni drogi,

– mosty w Króliku Polskim w kierunku na tzw. Dąbrówkę – zostały podmyte . Zwraca się 
z prośbą o dokonanie przeglądu ich stanu i zabezpieczenie.

6. Radny Pan Telega Leon  - zam. Rymanów Zdrój ul. Kasztanowa 2/4

– zwraca się z prośbą o naprawę wyrwanych ławek i uzupełnienie poodkręcanych śrub w 
ławkach w parku zdrojowym w Rymanowie Zdroju oraz o odmalowanie ustawionych 
ławek po prawej stronie rzeki Tabor w Rymanowie Zdroju.
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7. Radny Pan Zywar Jan – zam. Wróblik Królewski 71



– po obu stronach drogi   powiatowej w kierunku do posesji Pana Podpory są wybrane 
rowy , które nie posiadają odpływu wody. Podczas opadów deszczu gromadzi się w nich 
woda . Do tej nagromadzonej wody wpadło już dziecko. Moja interpelacja to wykonanie 
odpływu  wody z rowów aby nie doszło do tragedii.

ad. 7 porządku obrad
--------------------------

Pan Rajchel Jan  -  Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Rymanów za 2005 rok, które było równocześnie wprowadzeniem do dyskusji.

Pan  Farbaniec  Wojciech -   zastępca  Burmistrza  Gminy  zapoznał  z  treścią  Uchwały 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania 
Burmistrza Gminy Rymanów z wykonania budżetu gminy Rymanów za 2005 rok.

Pan Adam Stanisław – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie 
przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2005 
rok.

W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rymanów za 2005 
rok głos zabrali :

1. Radny Pan Pelczarski Wacław – zwrócił się z zapytaniem dlaczego pomimo podjętej przez 
Radę Uchwały nie została opracowana dokumentacja na drogę łączącą Rymanów z Ladzinem / 
Zadwór /.

2. Radny Pan Tomków Mieczysław -  przewodniczący komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia w 
swym  wystąpieniu  nawiązał  do  treści  wypracowanych  stanowisk  –  opinii  w  temacie 
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  Rymanów  za  2005  rok  .  Stanowisko  było 
jednoznaczne – realizacja budżetu była prawidłowa. Jeden mankament to zadłużenie sięgające 
około 12 milionów złotych. Jest ono wynikiem prowadzonych inwestycji w zakresie budowy 
sieci kanalizacyjnej w pięciu miejscowościach naszej gminy. Za tak odważną decyzję podjętą 
przez Pana Burmistrza Gminy chciałbym podziękować w imieniu Komisji Budżetu.

3. Radny Pan Telega  Leon  – po dokonaniu przez radnych dogłębnej analizy wykonania przez 
Pana Burmistrza Gminy budżetu za 2005 rok i  wysuniętego wniosku Komisji  Rewizyjnej  o 
udzielenie absolutorium  wnioskuje o zamknięcie dyskusji.
Chciałbym  również  podziękować  wszystkim  pracownikom  za  dobrą  i  solidną  pracę  jaką 
wykonali w 2005 roku dla dobra naszej rymanowskiej Gminy.
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Na  postawione  zapytania  w  trakcie  dyskusji  nad  przedłożonym  sprawozdaniem  z  wykonania 
budżetu gminy Rymanów za  2005 rok odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Gminy Rymanów.



Odpowiadając radnemu Panu Pelczarski Wacław  na postawiony wytyk dlaczego pomimo 
podjętej przez Radę Uchwały nie została opracowana dokumentacja na drogę łączącą Rymanów z 
Ladzinem / Zadwór / wyjaśniam ,że  zleciłem opracowanie mapy na powyższy odcinek drogi. Mapa 
jest opracowana i znajduje się w Urzędzie Gminy. W jednej części opracowanej mapy nie ma drogi 
jest tylko czyste pole. Warunki jakie muszą być spełnione o pozyskanie środków – dotacji na taką 
drogę to  między innymi :

– droga musi być drogą regionalną,
– musi być  opracowana analiza przyszłych korzyści  itp.

Jeśli nie ma tych warunków to nie ma szans na pozyskanie środków finansowych.
Biorąc to pod uwagę uznaliśmy, że nie ma sensu topić pieniędzy na opracowanie dokumentacji, 
która będzie opracowana po to aby leżeć w szafie .  O zadaniu tym pamiętam i gdy tylko będzie 
możliwość pozyskania środków finansowych będzie ono realizowane.

Zadłużenie  gminy  –  o  którym  mówił  radny  Pan  Tomków  Mieczysław  jest  wynikiem 
prowadzonych inwestycji, które służą rozwojowi gminy i pomnażaniu jej majątku.

Gmina Rymanów  ciągle buduje pożyczając środki – to zdanie zostało wypowiedziane przez 
Burmistrza Gminy.
Również można postawić wniosek odwrotny tzn, gdyby Gmina nie korzystała z pożyczek na rozwój 
to  można  władzom  gminy  postawić  zarzut  dlaczego  nie  wykorzystuje  się  szans  tanich  – 
preferencyjnych pożyczek służących rozwojowi gminy.

Radny  Pan  Pelczarski  Wacław  -   nawiązał  do  wypowiedzi  udzielonej  przez  Pana 
Burmistrza Gminy.
Mnie i mieszkańcom Ladzina  nie chodziło o wykonanie drogi   o nawierzchni asfaltowej na tym 
odcinku. Chodziło nam tylko o wykonanie przepustu , porównanie istniejącej drogi i wykonanie 
drogi  żwirowej  na tym odcinku gdzie  jest  czyste  pole.  Nam to wystarczy,  a  będzie  kosztować 
niecałe może 10 tys, złotych.

Bardzo dobrze się stało, że na dzisiejszej sesji wyjaśniła się  do końca sprawa tego odcinka 
drogi . Ja byłem ciągle przekonany, że to ma być droga o nawierzchni bitumicznej . Za pieniądze 
jakie miały zostać przeznaczone na opracowanie dokumentacji  tej  drogi  wykonamy ją  w takiej 
wersji jaką przedstawił radny Pan Pelczarski Wacław -  to odpowiedź  Pana Burmistrza Gminy.

Za  zamknięciem powtarzającego się tematu wykonania tego odcinka drogi wypowiedział 
się również radny Pan Biel Andrzej.
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Prowadzący obrady po zakończeniu dyskusji   nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Rymanów za 2005 rok odczytał treść wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie w 
przedmiocie  absolutorium  dla  Burmistrza  Gminy  Rymanów  oraz  Uchwałę  Regionalnej  Izby 



Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2006 roku w sprawie : zaopiniowania wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rymanowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy 
z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Dyskusji  i  zapytań  nad  przedstawionym  wnioskiem  Komisji  Rewizyjnej  i  Uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej nie było.

ad. 8 porządku obrad
===============

Pan  Niemczyk  Marian –  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  przedstawił 
projekt Uchwały  Nr XXXV / 339 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Gminy  za  2005  rok  i  udzielenia  absolutorium 
Burmistrzowi Gminy z tego tytułu, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 14 głosach 
za i 1 głosie wstrzymującym.

/  Uchwała - załącznik do protokołu  /

Po udzieleniu absolutorium przez Radę Miejską Przewodniczący Rady podziękował Panu 
Burmistrzowi  Gminy  i  wszystkim  pracownikom  Urzędu  za  prawidłową  realizację  zadań 
finansowych i gospodarczych w 2005 roku.

ad. 9 porządku obrad - Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie :
===============

1/  udzielenia  pomocy  finansowej  Gminy  Rymanów  w  odbudowie  nawierzchni  drogi 
powiatowej  :  2007  R  Milcza  –  Besko  realizowanej  przez  powiat  krośnieński  w  ramach 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

Pan Farbaniec Wojciech -  zastępca  Burmistrza  Gminy  przedstawił  projekt  Uchwały 
Nr  XXXV / 340 / 06  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminy  Rymanów  w  odbudowie  nawierzchni  drogi  powiatowej  :  2007  Milcza  –  Besko 
realizowanej przez powiat krośnieński w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, który 
w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

W zapytaniu  radny Pan  Biel  Andrzej  -   pytał  o  zapewnienie,  że  za  oszczędności  jakie 
zostaną wygospodarowane na tej drodze zostanie położony część dywanika na drodze Milcza – 
Rymanów.
Takie jest uzgodnienie z Powiatowym Zarządem Dróg w Krośnie – to odpowiedź Pana Burmistrza.

/ Uchwała   -       załącznik  do protokołu /
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2. zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok.

Pani  Łożańska  Bernarda    -  skarbnik Gminy przedstawiła  wraz  z  uzasadnieniem



projekt  Uchwały  Nr XXXV /  341  /  06   Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w sprawie  zmian  w 
budżecie Gminy Rymanów na 2006 rok , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 
głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/  Uchwała - załącznik do protokołu  /

3. współdziałania Gminy Rymanów z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji 
projektów  stypendialnych  wspierających  rozwój  edukacyjny  uczniów  szkół 
ponagminazjalnych w ramach działania 2.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy  stypendialne  '',  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju 
Regionalnego,  priorytet  II,  finansowanego  z  Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz 
budżetu Państwa.

Pan Farbaniec Wojciech -  zastępca Burmistrza Gminy przedstawił wraz z uzasadnieniem 
projekt Uchwały Nr XXXV / 342 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie współdziałania 
Gminy  Rymanów  z  Powiatem  Sanockim  w  przedmiocie  wspólnej  realizacji  projektów 
stypendialnych  wspierających  rozwój  edukacyjnych  uczniów szkół  ponadgimnazjalnych  w 
ramach  działania  2.2  ,,  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego, 
priorytet II , finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

4. udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości.

Pan  Rajchel Jan -  Burmistrz Gminy Rymanów przedstawił wraz z uzasadnieniem projekt 
Uchwały  Nr  XXXV  /  343  /  06  Rady  Miejskiej  w  Rymanowie  w  sprawie  udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości, który w głosowaniu 
jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Uzasadnienie  :działka  nr  31377/5  o  pow.  0,0602  ha  położona  w  Rymanowie  stanowi 
własność Gminy Rymanów, natomiast działka nr 3137/3 o pow. 0,0601 ha położona w Rymanowie 
stanowi  własność  Instytutu  Świeckiego  Wynagrodzicielek  Serca  Jezusa  w  Krynicy.  Zamiana 
pomiędzy  działkami  będzie  ekwiwalentna.  Gmina  Rymanów  pozyskaną  działkę  zamierza 
przeznaczyć pod parking.
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Dyskusji i zapytań nie było.

/  Uchwała - załącznik do protokołu /



5. zmian  w uchwale  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  targowej  i 
zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Pan  Rajchel  Jan ` - Burmistrz  Gminy  Rymanów  przedstawił  projekt Uchwały 
Nr XXXV / 344 / 06 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie zmian w uchwale w sprawie 
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i  zarządzenia poboru tej opłaty w 
drodze inkasa , który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji  i  zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu  /

6. powołania Komisji  Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie dla opracowania zmian w 
statutach sołectw i osiedli Gminy Rymanów.

Pan  Rajchel  Jan  -    Burmistrz  Gminy Rymanów przedstawił  wraz z uzasadnieniem 
projekt Uchwały Nr XXXV / 345 / 06  Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie powołania 
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Rymanowie dla opracowania zmian w statutach sołectw 
i osiedli Gminy Rymanów, który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Uzasadnienie :  jest to realizacja zgłoszonego wniosku radnego Pana Tomków Mieczysława 
w sprawie zmian w wyborze sołtysów i przewodniczących osiedli.

Dyskusji i zapytań nie było.

/ Uchwała - załącznik do protokołu /

7. wyboru zadania i złożenia wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pan  Rajchel  Jan  - Burmistrz Gminy  Rymanów przedstawił projekt Uchwały
Nr XXXV / 346 /  06 Rady Miejskiej  w Rymanowie w sprawie wyboru zadania i  złożenia 
wniosku do Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
który w głosowaniu jawnym został przyjęty przy 15 głosach za.

Dyskusji i zapytań nie było.

/  Uchwała - załącznik do protokołu /
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ad. 10 porządku obrad
---------------------------

Udzielając  odpowiedzi  na  zgłoszone  interpelacje  radnych  Pan  Burmistrz  zapewnił,  że 
wszystkie  sprawy  dotyczące  stanu  dróg  powiatowych  zostaną  przekazane  do  załatwienia  do 
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Krośnie.  Jeżeli  będzie  możliwość  pozyskania  środków  na 
zabezpieczenie osuwiska na prywatnej działce to o nie wystąpimy. Odnośnie uszkodzenia ciągów 



drenarskich  po   wykonanych  pracach  kanalizacyjnych  w  Ladzinie  proszę  radnego  Pana 
Pelczarskiego o podanie  imienne – czyją własnością są te działki.
Podejmę działania  aby wskazany przez radnego Pana Adama nieprzejezdny odcinek drogi gminnej 
w Milczy po wykonanych robotach kanalizacyjnych został naprawiony  jak najszybciej.
Sprawdzę , czy teren parkingu , o którym mówił radny Pan Biel Andrzej jest własnością Gminy. 
Jeśli  tak  to  podejmę  działania  o  jego  uporządkowanie  .  Zostanie  ustawiony  również  znak 
ograniczenia szybkości. Dokonamy także oględzin stanu mostów na Dąbrówce w Króliku Polskim. 
Wskazane przez radnego Pana Telegę Leona  wnioski o naprawę wyrwanych ławek i uzupełnienie 
brakujących w nich śrub zlecę do wykonania Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Będą również 
odmalowane ławki.

Udzielone odpowiedzi zadowoliły radnych zgłaszających interpelacje.

ad. 11 porządku obrad - Wolne wnioski i zapytania
----------------------------

1. Radny Pan Michalak Aleksander - zam. Bzianka 87

– wnioskuje o :

– naprawę  powstałych  przełomów  na  drodze  powiatowej  w  Bziance  naprzeciw  posesji  Pana 
Urbanika,

– wykonanie odpływów rowów przy drodze koło budynku Pani Marii Polańskiej,
– załatanie powstałych dużych wybojów na drodze powiatowej na odcinku ,, za końcówka drogi 

odbudowanej''.

2. Radny Pan  Pelczarski  Wacław - zam. Ladzin ul. Rzeszowska 43

– wnioskuje o :

– naprawę drogi za Morwawą w kierunku POLDERU w  Ladzinie,
– dokończenie rozpoczętych prac przy utwardzaniu poboczy na ul. Zadwór w Ladzinie,
– utwardzenie placu przed szkołą w Łazach i odmalowanie budynku szkoły,
– zabezpieczenie powstałych po ostatniej powodzi wyrw na uregulowanym odcinku rzeki Ladzin – 

Rymanów,
Zwrócił  się z  zapytaniem o trawerzy,  które  zostały zabrane podczas prowadzonych prac 

regulacyjnych na rzece Tabor – gdzie one są? . Pytający twierdzi , że zostały dostarczone na plac 
składowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.
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3. Radny Pan Adam Stanisław – zam. Milcza ul. Ogrodowa 20

– wnioskuje o :

– dokonanie  gruntownej  naprawy  drogi  /  ul.  Ogrodowa  w  Milczy  /  zniszczonej  przez  duże 
nasilenie  ruchu  i  znaczne  obciążenie  tonażowe.  Poddaje  pod  rozwagę  ustawienie  znaku 
ograniczenia tonażu,

– wskazał na potrzebę wykonania oczyszczenia rowów przydrożnych w Milczy.



4. Radny Pan Pitrus Andrzej – zam. Królik Polski ul. Bieszczadzka 82

– wnioskuje o :

– zwrócenie uwagi na pogarszający się stan nawierzchni drogi biegnącej przez Królik Polski i o 
dokonanie odmulenia rowów przy tej drodze jak i przy drodze w Bałuciance,

– ustawienia barierki na drodze w kierunku do sołtysa w Bałuciance,
– poprawienie stanu dróg dojazdowych do pól w Króliku Polskim,
– - wykonanie ogrodzenia szkoły w Króliku Polskim.

5. Pan Dudzik Jan - sołtys wsi Bałucianka

– wnioskuje o :

– przestawienie w inne miejsce pojemnika na szkło z uwagi na zmianę właściciela działki,
– poprawienie stanu drogi w kierunku cmentarza w Bałuciance.

6.Pan Cetnarski Kazimierz – przewodniczący osiedla miasta Rymanowa

– wnioskuje o :

– wykonanie zabezpieczenia powiększającej się wyrwy w rzece Tabor w Rymanowie koło posesji 
p. Feszczuk i p. Zaforemskich,

– wykonanie  zabezpieczenia  krawężnikami  przed  zalewaniem przez  spływającą  wodę   dwóch 
posesji obok p. Ziemlańskiego przy ul. Roweckiego w Rymanowie gdzie kończy się parking. 
Prawdopodobnie przyczyną tego były prowadzone tam roboty kanalizacyjne.

– Utwardzenie tłuczniem kawałka ulicy / bez nazwy / pomiędzy budynkiem Gminnej Spóldzielni, 
a sklepem SOPEX w Rymanowie.

7. Pan Zych Jan - sołtys wsi Klimkówka

– wnioskuje o :

– połatanie  niebezpiecznych  wybitych  w  drodze  powiatowej  dziur  zwłaszcza  koło  szkoły  w 
Klimkówce,
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– dokonanie przeglądu mostów w Klimkówce – filary mostowe prawie wiszą w powietrzu. Ze 
swej strony deklaruje pomoc w wskazaniu tych miejsc,

– objęcie opieką ze strony GOPS rodziny p. Kielar Zdzisław w Klimkówce / Fichty /.

8. Radny Pan Tomków Mieczysław – zam. Sieniawa ul. Słoneczna 39

– zwrócił  się  z  prośbą  do  radnego powiatu  i  Burmistrza  Gminy z  apelem aby Zarząd 
Powiatu  Krośnieńskiego  podpatrzył  inny  powiat  w  temacie  wykonywanych  prac 
remontowych  na  drogach.  Przykład  powiat  sanocki  –  drogi  już  częściowo 
wyremontował.  Może by i  u  nas  najpierw połatać dziury na  drogach,  a  w następnej 



kolejności myśleć o układaniu nowego dywanika.

Radny Powiatu Pan Pelczar Jan  udzielając odpowiedzi poinformował,  że w dniu wczorajszym 
odbyła się sesja Rady Powiatu na której zostało ustalone, że w Rymanowie w rym roku zaczną 
wcześniej łatać dziury niż w innych latach. Zgłosiłem również wniosek aby roboty na drogach były 
wykonywane na 2 zmiany. Stan dróg powiatowych jest tragiczny. Mam jednak nadzieję, że w tym 
roku coś się poprawi w tym temacie.

9. Pan Pelczar Jan -  radny powiatu, sołtys wsi Ladzin

– w swym wystąpieniu prosił o współpracę Gminy Rymanów ze Starostą Krośnieńskim w 
zakresie  przebudowy  drogi  od  mostu  do  szkoły  we  Wróbliku  Szlacheckim.  Na 
przebudowę tej drogi łącznie z chodnikiem jest opracowana dokumentacja.

– zwrócił  się  z  zapytaniem  ,  czy  Gmina  Rymanów  złożyła  wniosek  do  starostwa  o 
wsparcie działania w zakresie utylizcji  eternitu . Na ostatniej sesji Rady Powiatu zostały 
przydzielone środki na częściową pomoc gminom w realizacji tego zadania. Jeśli Gmina 
Rymanów jest tym zainteresowana to moja prośba o skierowanie wniosku do Starosty. Są 
jeszcze środki na to zadanie.

– nawiązał do udzielonej  odpowiedzi przez Pana Burmistrza Gminy na jego wystąpienie 
na sesji w dniu 30 marca 2006 roku – w punkcie obrad sesji – wolne wnioski i zapytania 
przesłanej do wiadomości wszystkim uczestnikom sesji ,, że ja kogoś obraziłem ''. Nie 
spodziewałem  się,  że  w  udzielonej  odpowiedzi  użyje  Pan  słowa  ,,  populizm  ''. 
Oświadczam ,  że  ja  takiego  populizmu nie  stosuję  .  Oczekuję  tylko  odpowiedzi  na 
postawione zapytania .

Na wnioski i zapytania odpowiedzi  udzielił Pan Rajchel Jan – Burmistrz Gminy Rymanów.
Odpowiedzi  moje dotyczyć będą  wniosków za realizację których odpowiada gmina Rymanów.
Inne zadania , które nie dotyczą bezpośrednio gminy przekaże do realizacji instytucjom których 
wnioski dotyczyły.

Odpowiadając na wnioski radnego Pana Pelczarskiego Wacława  - odnośnie remontu drogi 
za Morwawą – jeśli wykonawca tej drogi obiecał żwir na tą drogę to dopilnuję aby został on tam 
dowieziony. Prace przy utwardzaniu poboczy będą dokończone. Jeżeli ściągnięte trawerzy zostały 
przywiezione   na wskazane przez Pana miejsce  to  proszę je  zabrać.  Ja  już zgłosiłem powstałe 
uszkodzenia  na  odcinkach  regulowanej  rzeki  Tabor  .  Ma  przyjechać  Komisja  ,  która  dokona 
oględzin regulowanej rzeki.
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Będzie  opracowany  harmonogram remontu  dróg  gminnych  i  zakres  robót   na  tych  drogach  . 
Powołam zespół do dokonania przeglądu stanu dróg . Prośba aby sołtysi wsi wzięli udział w tych 
pracach.  To odpowiedź na zgłoszony wniosek radnego Pana Adama Stanisława.
Sprawy  dotyczące    stanu  mostów i  przepustów na  terenie  gminy.  Każda  zgłoszona  sytuacja 
wymaga oddzielnej analizy. Dokonamy tego przy okazji  przeglądu dróg gminnych. Wykonamy 
barierkę  na przepuście i zmiany miejsca usytuowania pojemnika na szkło o których mówił Pan 
sołtys wsi Bałucianka .
Wskazaną wyrwę na nieuregulowanym odcinku rzeki Tabor postaramy się jakoś zabezpieczyć. 
Z tego co się zorientowałem mają być rozpoczęte prace  regulacyjne na rzece Tabor w kierunku do 
Rymanowa  Zdroju.  Wskazany  odcinek  ulicy  zostanie  rozpoznany  –  do  kogo  on  należy  ,  jak 
przebiegają tam granice . Po tych ustaleniach podejmę działania , co da się na nim zrobić. Odnośnie 
dróg  na osiedlu w Rymanowie otrzymałem pismo od  mieszkańców, że są one niszczone przez 



ciężkie samochody dowożące drzewo na opał. Sprawa spływających wód i zalewanie posesji   może 
dotyczyć robót po prowadzonych pracach elektrycznych . Dokonamy analizy i podejmę działania 
naprawcze.  To  odpowiedź  Pana  Burmistrza  na  wnioski  przewodniczącego  osiedla  miasta 
Rymanowa.
Pana Pelczara Jana proszę aby kierował do mnie na piśmie swoje zapytania . Będę udzielał na nie 
Panu  pisemnej  odpowiedzi  z  powiadomieniem  uczestników  sesji.  Wracając  do  wcześniejszych 
pism, które dotyczyły między innymi użytkowania ciągnika, koparki itp. proponuję aby zgłosił Pan 
tam sprawę gdzie szukają przestępców . Ja już Panu udzieliłem odpowiedzi i nie będę wracał do 
tych spraw.  Sala obrad sesji nie jest ,, targowicą '' .

Po  udzielonych odpowiedziach na wnioski i zapytania prowadzący obrady sesji zwrócił się 
do radnych z zapytaniem , czy jest ich zgoda na zakończenie  obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie.
Radni wyrazili zgodę na zakończenie obrad .

ad. 12 porządku obrad
=================

Prowadzący obrady  XXXV sesji  Rady  Pan Niemczyk Marian – Przewodniczący Rady 
Miejskiej  poinformował,  że  porządek obrad  XXXV sesji Rady Miejskiej  w Rymanowie  został 
zrealizowany w całości.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołował :

/ Wł. Cypcar /


