
       P r o t o k ó ł  Nr XXXVIII/17 

 

 sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu  1 czerwca 2017 roku 
 w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 

 

 

1. Otwarcie sesji. 

 

 Sesję XXXVIII otworzyła o godzinie 9 05 i prowadziła obrady Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap, która powitała radnych i zaproszonych gości.. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad zaznaczając , że w sesji uczestniczy 

13 radnych. 

Radni nieobecni : Janusz Chudziński i Grzegorz Wołczański. 

 

W sesji uczestniczyli : 

 

 Wojciech Farbaniec  - Burmistrz Gminy Rymanów. 

 Jan Materniak   - Zastępca Burmistrza Gminy. 

 Radni    - według listy obecności. 

 Bernarda Łożańska  - Skarbnik Gminy. 

 Marek Penar   - Sekretarz Gminy. 

 Bożena Zajdel   - Radca Prawny. 

 Anna Kwiatkowska  - Dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 

 Witold Podlaszczak  - Komendant Komisariatu Policji w Rymanowie. 

 Sebastian Franków  - Specjalista Straży Miejskiej w Rymanowie. 

 Jan Kilar   - Prezes Zarządu Powiatowego i Gminnego O S P. 

 Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i kierownicy Referatów Urzędu. 

 Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli miasta Rymanowa . 

Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

 

 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie ( jak w załączeniu ). 

 

Burmistrz Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad przez wprowadzenie do punktu 11 

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie : 

1) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Rymanów za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Innych wniosków nie było. 

W głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie. ( za – 13 radnych ). 

Zostanie rozpatrzony w punkcie 11 jako podpunkt 6) otrzymanego porządku obrad. 

 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco : 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania interpelacji i zgłoszonych wniosków z 

XXXVII sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w okresie 

międzysesyjnym. 
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6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów 

osiedli. 

8. Ocena zasobów społecznych Gminy Rymanów za 2016 rok. 

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w Gminie Rymanów za 2016 

rok : 

 - Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 

 - Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie. 

10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie. 

11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1) przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rymanów Zdrój na lata 2017 – 2020, 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego 

oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie, 

3) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Rymanowie, 

4) udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 

lat działek gminnych położonych w Bziance i we Wróbliku Szlacheckim, 

5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, 

6) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Rymanów 

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 

którym przechowyway jest pieniądz elektroniczny. 

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczącyh zarządów osiedli. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

W wyniku głosowania Rada przy 13 głosach za przyjęła porządek obrad XXXVIII sesji Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

 

Radni nie zgłosili wniosków i uwag do protokołu Nr XXXVII/17 sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku, wobec czego Przewodnicząca Rady zarządziła 

głosowanie nad jego przyjęciem. 

W głosowaniu protokół został przyjęty przy 13 głosach za. 

 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w 

spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap przedstawiła 

sprawozdanie z uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach pomiędzy sesjami za okres od 28 

kwietnia do 1 czerwca 2017 roku. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 

 

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o sposobie załatwiania interpelacji i zgłoszonych 

wniosków z XXXVII sesji wraz z informacją z działalności Burmistrza Gminy w 

okresie międzysesyjnym. 
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Burmistrz Gminy Wojciech Farbaniec – przedstawił informację o sposobie załatwiania interpelacji i 

wniosków zgłoszonych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Przedstawił też sprawozdanie ze swej działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 kwietnia 2017 

roku do 1 czerwca 2017 roku. 

( Sprawozdania – załączniki do protokołu ). 

 

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Informację przedstawił Sekretarz Gminy Marek Penar. Ponadto poinformował o wydanych 

zarządzeniach Burmistrza Gminy w okresie od  27 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku. 

( Informacja – załącznik do protokołu ). 

 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych sołtysów, przewodniczących 

zarządów osiedli. 

Radni nie zgłaszali interpelacji. 

 

Wnioski i zapytania radnych. 

 

1. Radny Kazimierz Kielar z Klimkówki – zgłosił kolejny raz wniosek w sprawie drogi 

powiatowej w Klimkówce- chodzi o brak planów jej remontu, budowy chodnika oraz 

wyznaczenia -obiecanego-pasa drogowego drogi w okolicach szkoły i kościoła. Radny 

zwrócił uwagę też na żle posadowione-jego zdaniem-bariery drogowe powyżej kościoła, 

 -  drugi wniosek dotyczył dzikich wysypisk śmieci przy drodze do kopalni- na terenie lasów 

 państwowych. 

 

2. Radny Andrzej Biel z Rymanowa  wnioskował o odnowienie ławek w parku k/Totolotka w 

Rymanowie 

 - pytał o odwierty wody na Kalwarii, czy podejmuje się jakieś działania w  zakresie  ich 

 wykorzystania. 

 

3. Radny Tomasz Rajnik z Posady Górnej zgłosił  do wykoszenia pobocza dróg gminnych oraz 

wyegzekwowania od prywatnych właścicieli uporządkowania zarośniętych nieruchomości 

na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej- nr 154-po Lepach,157- Marii Materniak i 156 po 

zmarłym Stanisławie Materniaku, 

 - pytał o prawne możliwości korzystania przez rowerzystów z chodnika Rymanów Zdrój – 

 Rymanów, 

 - pytał też o dofinansowanie udziału w zawodach organizowanych przez SZS-drużyny 

 piłkarek ręcznych z Posady Górnej oraz zmianę ustawy dotyczącej wycinki drzew. 

 

4. Radny Ignacy Śliwka z Rymanowa Zdroju – zgłosił zniszczenia drogi przez las- nad 

Stomilem w Rymanowie Zdroju , którą prowadzi szlak turystyczny do Iwonicza Zdroju. 

 

5. Radny Józef Kijowski z Milczy – zgłosił :      

 -  konieczność wykaszania poboczy przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, 

 -  uporządkowania  placu przy domu ludowym w Milczy, 

 -  naprawy drogi w kierunku Bzianki – tzw. Szafranówki. 

 

6. Radna Krystyna Przybyła – Ostap z Bzianki zgłosiła konieczność naprawy dojazdowych 

dróg polnych na terenie Bzianki. 
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Wnioski i zapytania sołtysów – przewodniczących zarządów osiedli. 

 

1. Bronisław Bruk – sołtys sołectwa Puławy - zgłosił koniecznośc wykoszenia poboczy przy 

drogach gminnych oraz powiatowych. Od Leśniczówki do mostu w Pastwiskach nad drogą 

zwieszają się gałęzie utrudniające przejazd- za mostem w kierunku Rudawki Rymanowskiej 

– podobnie. 

 

2. Jan Dudzik – sołtys sołectwa Bałucianka – zgłosił konieczność  wykoszenia poboczy drogi 

powiatowej w Bałuciance. 

 

3. Zalisz Jan – sołtys sołectwa Wisłoczek – zgłosił konieczność naprawy 2 przepustów 

drogowych na drodze powiatowej k/Klimka oraz odmulenia rowów przydrożnych. 

 

4. Jan Zając – sołtys sołectwa Królik Polski – zgłosił konieczność naprawy listew w ławkach 

przy  stadionie w Króliku Polskim. 

 

5. Józef Ziajka – sołtys sołectwa Posada Górna – zgłosił konieczność zamontowania tabliczek 

informacyjnych dla oznaczenia domów na Kalwarii . 

 

6. Janusz Dąbrowski – sołtys sołectwa Głębokie - zgłosił konieczność naprawy drogi nad 

zalew oraz rozpoznania sprawy dzierżawionej przez UR działki. Sołtys wnioskuje,żeby w 

przypadku braku zainteresowania ze strony Uniwersytetu Rzeszowskiego jej 

zagospodarowaniem- rozwiązać umowę i wykazać działkę do sprzedaży. 

 

7. Józef Pelczar – sołtys sołectwa Łazy – wnioskuje o wykoszenie poboczy drogi gminnej oraz 

wycięcie krzaków przy krzyżówce z drogą powiatową. 

 

8. Tadeusz Chodyniecki – sołtys sołectwa Wróblik Szlachecki – wnioskuje o przesunięcie 

wyłączania światła ulicznego na ul. Kwiatowej i Kolejowej we Wróbliku Szlacheckim z 22 

30 obecnie – na 23 00  docelowo. 

 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rymanów za 2016 rok. 

 

Informację dotyczącą oceny zasobów  pomocy społecznej za rok 2016 rok dla Gminy Rymanów 

przedstawiła Pani Danuta Penar – dyrektor GOPS w Rymanowie. Sporządzanie takiej corocznej 

oceny nalezy do zadań własnych gminy. Jest ona podstawą do planowania budżetu na rok następny. 

Opracowanie dotyczy lat 2014, 2015, roku oceny (2016) oraz prognozy lat następych tj.2017 i 

2018. Źródla danych to w szczególności : zasoby własne tj. sprawozdania resortowe, sprawozdania 

jednorazowe, zbiory centralne, bank danych GUS, informacje statystyczne PUP w Krośnie oraz 

dane pozyskane z UG w Rymanowie.  

( Ocena zasobów – załącznik do protokołu ). 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Rymanów za 2016 rok Rada przyjęła do wiadomości. 

 

9. Informacja  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Rymanów za 2016 

rok : 

- Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie, 

- Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie. 
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Podkomisarz  Komisariatu Policji w Rymanowie Witold Podlaszczak przedstawił informację o 

stanie zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w rejonie działania Komisariatu Policji w 

Rymanowie w 2016 roku z uwzględnieniem zagrożeń obejmujących swoim działaniem teren 

Gminy Rymanów. 

( Informacja – załącznik do protokołu ). 

 

Z upoważnienia Komendanta Straży Miejskiej w Rymanowie sprawozdanie z jej rocznej 

działalności w 2016 roku przedstawił Sebastian Franków – specjalista Straży Miejskiej. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu ). 

 

W skierowanym zapytaniu pytano o organizację patroli pieszych Policji w okresie wakacyjnym w 

Rymanowie Zdroju. 

Postaramy się aby takie patrole Policji wspólnie ze Strażą Miejską zorganizować – to odpowiedź  

na postawione zapytanie. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

Komendant Komisariatu Policji podziękował za dobrą współpracę Panu Burmistrzowi Gminy 

Rymanów, radnym Rady Miejskiej , Komendantowi Straży Miejskiej i jego funkcjonariuszom. 

 

Stwierdzeniem, że Rada Miejska przedłożone sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w 2016 roku przyjęła do wiadomości zakończono ich omawianie. 

 

10. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok. 

 

Sprawozdanie z działalnośći Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok omówiła 

Pani Monika Rygiel – dyrektor GBP w Rymanowie. 

W GBP w Rymanowie zatrudnionych jest 3 bibliotekarzy, obsługujących 5 bibliotek : Rymanów 

oraz filie w Klimkówce, Posadzie Górnej, Sieniawie i Wróbliku Szlacheckim..Księgozbiór GBP 

wraz z jej filiami na dzień 31.12.2016 roku wynosił 61.178 woluminów i zarejestroiwanych było 

1381 czytelników. Wypożyczono łącznie 23.776 książek. 

Oprócz wypożyczeń do domu, czytelnicy mogą korzystać w bibliotece z księgozbioru podręcznego 

: słowniki, encyklopedie, opracowania naukowe oraz pojedyncze egzemplarze podręczników 

akademickich. GBP posiada 10 zestawów komputerowych. W bibliotece czytelnicy mogą 

bezpłatnie korzystać z internetu . 

Oprócz wypożyczeń książek GBP organizuje różne formy promocji książek, konkursy plastyczne, 

spotkania autorskie i lekcje biblioteczne. 

( Sprawozdanie – załącznik do protokołu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok Rada przyjęła 

do wiadomości. 

    / Przerwa w obradach sesji do godziny 11-tej / 

 

Po usprawiedliwieniu u Przewodniczącej Rady salę obrad opuścił radny Kazimierz Kielar – stan 12 

radnych. 

 

11. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

 

1) przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska Rymanów Zdrój na lata 2017 – 2020. 



         -  6  - 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnienim zapoznał Burmitrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : w związku z planowanym ubieganiem się Gminy Rymanów o dofinansowanie 

projektów w ramach osi priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna działanie 6.1 Rozwój 

potencjału endogenicznego regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, jednym z dokumentów warunkującym wsparcie będzie 

przedstawienie przez wnioskodawcę lokalnego planu działania lub innego dokumentu 

strategicznego spełniającego wymogi lokalnego planu działania, z którego wynikać będzie 

realizacja projektu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczaca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 363 / 17.Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

2) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz 

za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy Rymanów. 

 

Uzasadnienie : Zakład Gospodarki Komunalnej  przedstawił wniosek taryfowy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, w tym propozycje cen i stawek opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków, obowiązujące na terenie gminy 

Rymanów na okres od dnia 01 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 roku. 

W zakresie opłat za wodę  Zakład wnioskuje o pozostawienie ceny za 1 m3 wody na tym samym 

poziomie, co w roku obowiązującym tj.5,82 zł netto . 

Na nowy okres taryfowy  Zakład wnioskuje podwyższenie ceny za 1 m3 ścieków o 0,90 zł i będzie 

wynosić od 1.07.2017 roku – 4,50 zł nettto. 

Strata na działalności w zakresie świadczenia usług odprowadzania ścieków w roku 

obrachunkowym  wyniosła 438 775,10 zł. Wynikła ona głównie z uwzględnienia w taryfie 

amortyzacji od nowo powstałych obiektów inwentarzowych oraz modernizacji istniejącej 

oczyszczalni ścieków w związku z projektem pn. ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 

ściedków w Rymanowie ''  w wysokości 320 695,32 zł i odsetek od zaciągniętej pożyczki w 

wysokości 76 711,47 zł. ( Amortyzacja naliczana i ujmowana jest w księgach rachunkowych Gminy 

Rymanów, również ze środków Gminy spłacane są odsetki od zaciągniętej pożyczki ). Pozostała 

strata w wysokości 41 386,31 zł wynika z nakładów finansowych na utrzymanie Oczyszczalni 

Ścieków. 

 

W dyskusji – zapytaniach radni pytali o rozważenie możliwości wprowadzenia z budżetu gminy 

dopłaty do ceny za odprowadzanie ścieków z uwagi na znaczną skalę podwyżki. 

W tej sprawie padła propozycja Burmistrza Gminy, aby  propozycję radnych rozważyć przy 

opracowywaniu projektu budżetu gminy Rymanów na 2018 rok. 

 

Przedstawiony projekt uchwały przez Burmistrza Gminy Przewodnicząca Rady poddała pod 

głosowanie .  

Uchwała została przyjęta przy 10 głosach za, 1 przeciwnym i 1 wstrzymującym. 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 364 / 17. Uchwała stanowi załacznik do protokołu. 
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3) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Rymanowie. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : na wniosek dyrektora ZGK w Rymanowie za zgodą właściciela nieruchomości 

proponuje się wykup działki nr 1011/1 o pow.0,1008 ha położonej w Rymanowie , w celu 

wybudowania na niej nowej przepompowni ścieków w miejsce istniejącej przepompowni na działce 

sąsiedniej z uwagi na jej stan techniczny, która wymaga całkowitej modernizacji. 

 

W zapytaniu pytano o koszt wybudowania nowej przepompowni. Będzie to koszt około 500.000 zł. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 365 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

4) udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 

lat działek gminnych położonych w Bziance i we Wróbliku Szlacheckim. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : dotychczasowy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowych obejmujących działki o numerach ewidencyjnych 858/3, 

1072/3, 1072/4, 1073 położonych we Wróbliku Szlacheckim oraz działki numer 687 położonej w 

Bziance. Działki te  dzierżawione są od wielu lat z przeznaczeniem na cele rolne. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczaca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 366 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

5) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i 

zagospoodarowania tych odpadów. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy . 

 

Uzasadnienie : w związku z utworzeniem przez Gminę Rymanów Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych ( PSZOK) konieczne staje się uchwalenie regulaminu  świadczenia usług 

przez ten punkt. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, żę w głosowaniu brało udział 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowalo 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 367 / 17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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6) dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Rymanów za 

pomocą innego instrumentuu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

 

Z treścią projektu uchwały i jej uzasadnieniem zapoznał Burmistrz Gminy. 

 

Uzasadnienie : podjęcie uchwały umożliwi mieszkańcom dokonywania płatności za pomocą kart 

płatniczych w urzędzie. Będzie to stanowić udogodnienie, o które zwracali się mieszkańcy przy 

okazji dokonywania płatności w kasie urzędu. 

 

Dyskusji i zapytań nie było. 

 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodnicząca Rady ustaliła, że w głosowaniu brało udzial 12 

radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. 

 

Podjęto Uchwałę Nr XXXVIII / 368 /17. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

12. Odpowiedzi na interpelacje – wnioski i zapytania radnych, sołtysów i 

przewodniczacych osiedli. 

 

Odpowiedzi na interpelacje nie było. 

 

Odpowiedzi  na wnioski radnych : 

 kolejny wniosek radnego Kielara dotyczący stanu drogi powiatowej w Klimkówce skieruję 

do Starosty Krośnieńskiego , a wskazane miejsca dzikich wysypisk sprawdzimy w terenie i 

po ustaleniu właścicieli działek podejmiemy stosowne działania, 

 ławki parkowe w Rymanowie Zdroju jak i w parku k/Totolotka będą sukcesywnie 

odnawiane . Odwierty wody na Kalwarii są zabezpieczone , poszukujemy środków aby 

zostały one zagospodarowane i wykorzystane jako żródła zasilania sieci wodociągowej, 

 wyegzekwujemy wykoszenia traw ze wskazanych nieruchomości oraz podejmiemy 

działania u wszystkich zarządców dróg na terenie gminy o wykoszenie rowów i poboczy. 

Gmina zapewnia środki  na organizację zawodów dla drużyny piłkarek ręcznych SZS 

Posada Górna, a  Komendant Komisariatu Policji rozezna możliwości korzystania ze 

wskazanego odcinka chodnika przez rowerzystów i umieści informację na stronie 

internetowej gminy, 

 wystąpię do Nadleśnictwa Rymanów o naprawę w trybie niezwłocznym zniszczonej drogi 

przez las- nad Stomilem w Rymanowie Zdroju, którą prowadzi szlak turystyczny do 

Iwonicza Zdroju z racji skarg turystów i kuracjuszy, 

 wnioski dotyczące uporządkowania placu przy  domu ludowym w Milczy i naprawy drogi w 

kierunku Bzianki – tzw. Szafranówki zostaną przekazane do realizacji , 

 podejmiemy działania konieczne w temacie naprawy dróg dojazdowych do pól w Bziance. 

 

Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów : 

 wyegzekwujemy wykaszanie poboczy dróg od ich zarządców we wszystkich sołectwach 

gminy, 

 o naprawę 2 przepustów o które wnioskował sołtys Wisłoczka  wystąpię do Starosty 

Krosnieńskiego, 
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 zlecimy  uzupełnienie listew drewnianych w ławkach przy stadionie w Króliku Polskim i 

rozeznamy temat konieczności wykonania i zamontowania  tabliczek informacyjnych dla 

oznaczenia domów na Kalwarii w Rymanowie, 

 pracownicy Referatów RIN i RF podejmą działania odnośnie naprawy drogi i dzierżawionej 

działki przez Uniwersytet Rzeszowski w Sieniawie, 

 zgłosimy konieczność przesunięcia godzin wyłączania oświetlenia światła ulicznego na ul. 

Kwiatowej i Kolejowej we Wróbliku Szlacheckim. 

 

 Były to odpowiedzi Burmistrza Gminy Rymanów, Komendanta Komisariatu Policji  na zgłoszone 

wnioski i zapytania radnych i sołtysów. 

 

13. Zamknięcie sesji. 

 

W ostatniej części posiedzenia wobec wyczerpania porządku obrad XXXVIII sesji Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Rymanowie Krystyna Przybyła – Ostap podziękowała wszystkim obecnym za 

udział w posiedzeniu. 

 

O godzinie 11 45 zamknęła obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokołował :       Przewodnicząca  

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

( Wł. Cypcar )         Krystyna Przybyła - Ostap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


