
 

     P r o t o k ó ł  Nr XXXVII / 09 

 

  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku 

  w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Rymanowie ul. Dworska 42. 

 

 

 Sesję XXXVII otworzył o godzinie 9 2o  i prowadził Przewodniczący Rady Pan Henryk 

Smolik. 

 

 W sesji  uczestniczyli : 

 

Radni według listy obecności. 

Wojciech Farbaniec - zastępca Burmistrza Gminy Rymanów. 

Marek Penar - sekretarz Gminy. 

Bernarda Łożańska – skarbnik Gminy. 

 

 Listy obecności w załączeniu. 

 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad . 

Na stan 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

Radny nieobecny usprawiedliwiony Maciej Kandefer. 

 

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

otrzymanego porządku obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad wystąpił Zastępca Burmistrza Gminy, który 

wniósł o rozpatrzenie i uchwalenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają wraz z upływem roku 2009. 

 

 Innych wniosków nie było. 

 

Zgłoszony wniosek Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania : 

głosujących 14, za – 14. 

 

 Przyjęty wniosek zostanie rozpatrzony w punkcie 5 jako podpunkt 2 otrzymanego porządku 

obrad. 

 

 Przewodniczący Rady otrzymany wraz z zawiadomieniem o terminie sesji i uzupełniony o 

przyjęty wniosek porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie poddał pod 

głosowanie. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 14 głosach za przyjęła porządek obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji nadzwyczajnej i XXXVI sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

4. Interpelacje radnych. 
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5. Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 

 1/ zmian w budżecie gminy Rymanów na 2009 rok, 

 2/ ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2009, 

 3/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów, 

 4/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Rymanów, 

 5/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2010 rok. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 

7. Wnioski i zapytania. 

 

8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 ad. 3 porządku obrad 

 =============== 

 

 Przyjęcie protokołu XXXV sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 8 grudnia 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 Przyjęcie protokołu XXXVI sesji odbytej w dniu 11 grudnia 2009 roku. 

 

Radni nie zgłaszali uwag. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 

 

 

 ad. 4 porządku obrad - I n t e r p e l a c j e  radnych. 

 ================ 

 

1. Radni Stanisław Stapiński i Krystyna Ostap – Przybyła – interpelują w sprawie konieczności 

wykonania 300 mb rowu melioracyjnego wzdłuż drogi nr 1111 Milcza – Bzianka. 

Ponadto radny Stanisław Stapiński – interpeluje  w sprawie ulicy Słonecznej w Milczy, na 

której konieczne jest wykonanie nowej nawierzchni. 

 

2. Radny Jan Zywar – interpeluje w sprawie konieczności oznakowania drogi powiatowej 

Ladzin – Wróblik Królewski – Wróblik Szlachecki i Wróblik Szlachecki – Widacz / 

skrzyżowanie koło figury /. 

 

3. Radny Henryk Smolik – interpeluje w sprawie konieczności ustawienia płotków 

przeciwśnieżnych na brakującym jednym odcinku przy ul. Bartoszów w Rymanowie, 
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4. Radny Kazimierz Kielar – interpeluje w sprawie pilnej konieczności dokonania przeglądu 

drzew rosnących po obu stronach drogi krajowej w Klimkówce. Jego zdaniem stan 

większości drzew stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi korzystających z chodnika i 

przystanku, a także kierowców korzystających z tej drogi w miejscowości Klimkówka. 

 

 

 ad. 5 porządku obrad – Rozpatrzenie i uchwalenie projektów uchwał w sprawie : 

 =============== 

 

1/ Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2010 rok. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVII / 373 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

2/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

2009 roku. 

 

 Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznała skarbnik Gminy. 

 

 Dyskusji i zapytań nie było. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVII / 374 / jak załącznik do protokołu. 

 

 

3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Chentosz  odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

z dnia 4 grudnia 2009 roku odnośnie skargi wniesionej przez p. Stanisława Glazera do Wojewody 

Podkarpackiego w Rzeszowie przekazaną do załatwienia Radzie Miejskiej w Rymanowie na 

działalność Burmistrza Gminy Rymanów w zakresie nabycia przez Gminę Rymanów własności 

obiektów stadionu sportowego, dzierżawy obiektów basenu kąpielowego i oddania w dzierżawę 

nieruchomości położonych w Wołtuszowej. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wszystkich 

dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień  dotyczących przedmiotowej sprawy uznała skargę za 

bezzasadną . Powody takiej decyzji Komisja Rewizyjna zawarła w uzasadnieniu do Uchwały. W 

ocenie Komisji Rewizyjnej organ wykonawczy przedsięwziął przewidziane prawem działania, a to 

oznacza , że nie można uznać skargi za zasadną, jeżeli strona uzyskiwała informacje ustne i 

pisemne o sposobie załatwienia jego spraw. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik po przedstawionym stanowisku Komisji 

Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Gminy Rymanów. 

 

 Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało 

udział 14 radnych , za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę  Nr XXXVII / 375 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

 

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy 

Rymanów. 

 

 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Chentosz odczytał opinię Komisji Rewizyjnej  

z dnia 30 grudnia 2009 roku odnośnie skargi wniesionej przez  Mieczysława Rodzinkę do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Krośnie przekazaną do załatwienia Radzie Miejskiej 

w Rymanowie w drodze postanowienia z dnia 2009 -08-05 o sygnaturze akt SKO.421-13/766/09 na 

działania Burmistrza Gminy Rymanów związane  z przewlekłym i naruszającym interes skarżącego 

rozpoznaniem sprawy naruszenia stosunków wodnych ze szkodą dla jego gruntu. Komisja 

Rewizyjna  dwukrotnie analizowała dokumenty w przedmiotowej sprawie i wysłuchała wyjaśnień  

Burmistrza Gminy , pracowników Urzędu Gminy i radcy prawnego dotyczące postępowania 

administracyjnego w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie na posiedzeniu w dniu 4 i 30 

grudnia 2009 roku . Dokonała również po uzgodnionym  wcześniej ze skarżącym  terminem  wizji 

lokalnej w terenie w dniu 11 grudnia 2009 roku. Komisja  Rewizyjna po wcześniej przedstawionych 

działaniach uznała skargę za nieuzasadnioną. Opinię uzasadniającą  stanowi załącznik do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik po przedstawionym stanowisku Komisji 

Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 

Gminy Rymanów. 

 

 Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 14 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVII / 376 / 09 jak załącznik do protokołu. 

 

5/ Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2010 

rok. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik zwrócił się z zapytaniem do radnych o 

uwagi , wnioski i propozycje uzupełnień do otrzymanego projektu planu pracy Rady Miejskiej w 

Rymanowie na 2010 rok. 

 

 Z wnioskiem o uzupełnienie projektu planu pracy Rady Miejskiej wystąpił radny Andrzej 

Biel, który wniósł o jego poszerzenie o  tematy : 
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1/ w miesiącu  maj – czerwiec – uzupełnić proponowaną tematykę obrad sesji o zatwierdzenie taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu komunalnego świadczone przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, 

 

2/ w miesiącu pażdzierniku – uzupełnić o informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

za rok szkolny 2009 / 2010, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 

 

 Innych wniosków nie było. 

Zgłoszony wniosek radnego Andrzeja Biela został przyjęty w głosowaniu, za – 13 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Smolik przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 2010 rok. 

 

 Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady ustalił, że w głosowaniu brało udział 13 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVII / 377 / 09  jak załącznik do protokołu. 

 

 

 ad. 6 porządku obrad – Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

 =============== 

 

 Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 > wystąpimy z pismem do Spółek Wodnych i podejmiemy działania aby wymóc na nich 

wykonanie oczyszczenia odcinka rowu o który wnosili w  interpelacjach radny Stanisław Stapiński i 

radna Krystyna Przybyła – Ostap. 

W 2010 roku będą prowadzone prace na ulicy Słonecznej w Milczy związane z ułożeniem nowej 

nawierzchni. 

 

 > interpelacje dotyczące wykonania oznakowania drogi powiatowej we Wróbliku 

Królewskim / skrzyżowanie koło figury / oraz o uzupełnienie płotków przeciwśnieżnych na 

brakującym odcinki  przy ul. Bartoszów w Rymanowie przekażemy do Starostwa Powiatowego w 

Krośnie, 

 

 > wystąpimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krośnie  o dokonanie 

przeglądu rosnących drzew po obu stronach drogi krajowej w Klimkówce, o które interpelował 

radny Kazimierz Kielar. 

 

 

 ad. 7 porządku obrad -  Wnioski i zapytania. 

 =============== 

 

1/ Radny Tomasz Rajnik wnioskuje o dopilnowanie staranności wykonywania odśnieżania dróg 

gminnych przez wykonawców, w tym szczególnie o odśnieżanie parkingu na Rynku w Rymanowie 

oraz o skierowanie apelu do mieszkańców Gminy o konieczności wykonania obcięcia gałęzi 

zwisających z terenu ich posesji nad drogą i chodnikiem gminnym. Przypomniał o potrzebie 

wykonania bariery wjazdowej na stadion w Posadzie Górnej. 
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2/ Radny Marian Różowicz wnioskuje o skierowanie pisma do Spółek Wodnych w sprawie 

konieczności wykonania odmulenia rowów melioracyjnych k. Filara w Klimkówce i innych o 

których mówił przy składaniu interpelacji w ciągu roku , 

 

3/ Radny Stanisław Stapiński wnioskuje o zamontowanie lampy oświetlenia ulicznego na słupie 

koło stadionu w Milczy . 

 

4/ Radny Andrzej Biel wnioskuje o zlecenie wykonania dokumentacji na boisko ,, Orlik '' w 

Rymanowie. 

 

 ad. 8 porządku obrad – Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

 =============== 

 

 Odpowiedzi udzielił  Zastępca Burmistrza Gminy. 

 

 > zwrócimy uwagę wykonawcom z którymi zostały zawarte umowy na odśnieżanie dróg 

gminnych na staranność  wykonania świadczonych usług . O konieczność wykonania obcięcia 

gałęzi drzew zwisających z terenu ich posesji nad drogą i chodnikiem gminnym zwrócimy się w 

formie ulotek do mieszkańców Gminy Rymanów . Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w 

Posadzie Górnej zarządzającemu stadionem w Posadzie Górnej przypomnimy o podjęciu działań 

uniemożliwiających wjazd samochodów na płytę stadionu. 

 

 > podejmiemy działania w Spółce Wodnej o wykonanie oczyszczenia rowów  

melioracyjnych , o które wnioskował radny Różowicz, 

 

 >    budowa boiska ,, Orlik '' nie została ujęta w budżecie gminy na 2010 rok. Do tego 

tematu wrócimy .  Do 2012 roku można składać wnioski do tego programu . 

 

 Były to odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy na wnioski i zapytania. 

 

  ad. 9 porządku obrad – Zamknięcie sesji. 

 =============== 

 

 Prowadzący obrady XXXVII sesji Henryk Smolik – Przewodniczący Rady Miejskiej 

poinformował, że porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie został zrealizowany 

w całości. 

 

 Dziękując za udział w sesji radnym, zaproszonym gościom o godzinie 11 15  zamknął 

obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2010 złożył życzenia -  Niech Nowy Rok przyniesie 

wiele dobra, doskonałego zdrowia i wszelkiej pomyślności o wymiarze osobistym, rodzinnym i 

społecznym. Niech będzie to rok dobry i szczęśliwy dla wszystkich mieszkańców Gminy Rymanów. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołował :       Przewodniczący 

        Rady Miejskiej w Rymanowie 

/ Wł. Cypcar /        Henryk Smolik 


