
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/

Referat/Stanowi

sko

Aktualny stan załatwienia sprawy

1

Interpelacja w sprawie udrożnienia 
przepustu na DW 887 w Desznie koło 

St. Rokosza.
Referat RIN

Skierowano pisemny wniosek do Zarządcy
drogi PZDW; Zarządca drogi poinformował o
wykonaniu udrożnienia przepustu. 

2

Wniosek o wyznaczenie miejsca 
postoju bryczek przy ul. 

Parkowej.

Referat RIN

Miejsce parkowania bryczek wyznaczone
zostało w 2013 r. odpowiednimi znakami
drogowymi przy ul. Parkowej w rejonie stacji
Trafo. Po dokonaniu wizji w terenie ustalono,

że miejsce postoju, oprócz znaków
drogowych, dodatkowo zostanie oznaczone
tablicą informacyjną.

3

Kazimierz Kielar - 
radny z 

Klimkówki

Interpelcja dot. konieczności wycięcia 
kasztanów przy ul. Kasztanowej w 

Klimkówce, które stanowią zagrożenie 

dla użytkowników DK 28.

Referat RIN

Wniosek w tej sprawie skierowany został do
Rejonu GDDKiA w Krośnie; w odpowiedzi
Zarządca drogi poinformował, że zrealizuje to
zadanie po uzyskaniu decyzji na wycinkę
drzew.

4

Tadeusz 
Chodyniecki - 

sołtys z Wróblika 

Szlacheckiego

Wniosek o odmulenie przepustu pod 
drogą powiatową k/remizy we 

Wróbliku Szlacheckim.
Referat RIN

Dokonano wizji lokalnej i wniosek w tej 
sprawie przekazano telefonicznie do obwodu 
PZD w Dukli uzyskując informację, że 
udrożnienie odpływu wody z przepustu 
zostanie dokonane w trakcie oczyszczania 
innych rowów przy drogach powiatowych.  

5

Józef Ziajka - 
sołtys z Posady 

Górnej

Wniosek w sprawie konieczności 
załatania dziury na DW 887 

k/posterunku gazowniczego w 

Posadzie Górnej.

Referat RIN
Wniosek w tej sprawie przekazano
telefonicznie do Rejonu PZDW w Rymanowie.

6

Andrzej 
Wiernusz - 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla 

Rymanów nr 2

Ponowny wniosek o modernizację 
kładki na ul. Mickiewicza w 

Rmanowie.
Referat RIN

Remont kładki zostanie wykonany w
miesiącu czerwcu br. 

VII

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2015

Ignacy Śliwka - 
radny z 

Rymanowa 

Zdroju

24.04.2015 r.



7

Andrzej 
Wiernusz - 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla 

Rymanów nr 2

Wniosek o zamontowanie barier 
ochronnych na ul. Jesionowej w 

Rymanowie
Referat RIN

Uzgodniono z wnioskodawcą, że wykonane
zostanie przedłużenie bariery od strony
rzeki.   

8

Czesław Szajna - 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla

Kolejny wniosek w sprawie 
uporządkowania działki na ul. 

Paderewskiego (u Deptuchów) w 

Rymanowie.

Brak jest możliwości prawnych zmuszenia
właściciela do uporządkowania jego
nieruchomości. Możemy jedynie "prosić", co
też czynimy. Mam nadzieję, że w końcu maja -
teraz do końca czerwca br - przez właścicieli - 
uporzadkowanie nieruchomości nastapi.

VII 24.04.2015 r.


