
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni

/Referat/Stano

wisko

Aktualny stan załatwienia sprawy Uwagi

62 XI/2011 17.06.2011
Dariusz Królicki  - radny z 

Rymanowa

W sprawie konieczności 

wymiany bankomatu przy ul. 

Mitkowskiego 8 w Rymanowie, 

będącego własnością Banku 

PKO Bank Polski Oddział w 

Krośnie.

Referat ORG

Pismem zn. ORG.0003.5.2011 zwrócono się do 

Dyrektora PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie 

o wymianę bankomatu mieszczącego się przy 

ul. Mitkowskiego 8 w Rymanowie.

63 XI/2011 17.06.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

W sprawie funkcjonowania 

zakładu „Utires” Sp. z o.o. we 

Wróbliku Szlacheckim. 

Mieszkańcy skarżą się na 

uciążliwość związaną z 

zapachami wydobywającymi 

się z ww. zakładu.

Referat ROŚ

Z dniem 18 lipca 2011 r. pismem znak ROŚ. 

6140.1.2011.AK przesłano przedmiotową 

interpelacje do Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii z siedzibą w Krosnie w 

sprawie uciążliwości związanej z 

funkcjonowaniem Zakładu Utylizacyjnego we 

Wróbliku Szlacheckim przy ul. Sicińskiej, z 

uwagi na to, że okoliczni mieszkańcy skarżą się 

na uciążliwość związaną z wydobywającymi się 

z Zakładu zapachami, które są nie do 

zniesienia. Występowały one na tym obszarze 

od lat i nadal nic nie zostało zrobione, w tym 

zakresie, aby je zredukować.

Przedmiotowy Zakład prowadzony jest przez 

„UTIRES” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. 

z o.o. z siedzibą w Leżachowie Nr 133, 37-530 

SIENIAWA, który zajmuje się przetwarzaniem 

ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 

(materiał Kat. 3).

Zakład przewidziany był do modernizacji w 2011 

r., dzięki której problem zapachowy miał 

praktycznie przestać istnieć. Niestety uciążliwa 

dla mieszkańców  emisja zapachu nadal 

istnieje.

Mając na względzie dobro oraz życie i zdrowie 

mieszkańców naszej gminy, w/cyt pismo 

przesłano, celem podjęcia stosownych działań 

w sprawie.

64 XI/2011 17.06.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

Wskazanie procedury 

postępowania dot. odbioru 

odpadów azbestowych.

Referat ROŚ
Odpowiedzi udzielono podczas sesji Rady 

Miejskiej.

65 XI/2011 17.06.2011 Andrzej Pitrus - radny

Zabezpieczenie przyczółków 

pod mostami na rzece Tabor w 

Króliku Polskim, w tym również 

kolektora kanalizacji sanitarnej.

Referat INW
Zlecono wykonanie wyceny zadania (przyczółki 

oraz przejście kolektora sanitarnego).

66 XI/2011 17.06.2011 Andrzej Pitrus - radny

Wskazanie terminu zakończenia 

budowy stadionu w Bałuciance, 

Rymanowie Zdroju - Desznie i 

Króliku Polskim.

Referat INW
Odpowiedzi udzielono podczas sesji Rady 

Miejskiej.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie



67 XI/2011 17.06.2011 Stanisław Adam - radny

Wystąpienie do Starosty 

Krośnieńskiego w sprawie 

konieczności odmulenia rowu 

przy drodze powiatowej nr 

2007R Milcza – Besko w Milczy 

na ul. Leśnej  oraz wyłożenie 

płytami rowu przydrożnego na 

wysokości posesji Pana 

Zawady. Ponowiony wniosek 

Referat INW

Pismem zn. INW.7226.17.2011 z dnia 

26.05.2011r. Wystąpiono do Starosty 

Krośnieńskiego z wnioskiem o realizację 

zadania.

68 XI/2011 17.06.2011
Krystyna Przybyła - Ostap - 

radna

Zakupienie pojemników na 

odpady segregowane.

Referat ROŚ

W związku z mającą wejść w życie nowelizacją 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz związaną z tym zmianą systemu 

gospodarki odpadami - nie będzie rozszerzony 

system zbiórki selektywnej metodą 

pojemnikową. Gmina Rymanów przymierza się, 

po sprawdzeniu systemu w sąsiednich gminach, 

do selktywnej zbiórki odpadów u źódła 

systemem workowym. Na dzień dzisiejszy nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy już 

teraz gromadzili odpady ze szkła lub plastiku w 

osobnych workach i wystawiali do odboiru przez 

ZGK Rymanów. Odpady te na pewno zostaną 

odebrane i  przeznaczone do odbioru w 

systemie selektywnym. Ewentualnie worki z 

samym plastikiem,szkłem, czy makulaturą 

można pozostawić przy istniejących już 

gniazdach.W sytuacji niewykorzystywanych 

pojemnków w istniejacych juz gniazdach, 

możliwe bedzie przeniesienie ich we wskazane 

miejsce.

69 XI/2011 17.06.2011
Krystyna Przybyła - Ostap - 

radna

Wykopanie rowu przy drodze 

gminnej w miejscowości 

Bzianka.

Referat ROŚ

W tej sprawie ustalono wraz z Panią Sołtys 

właścicieli działek przyległych do drogi oraz 

ogólny zakres niezbędny do wykonania 

zamierzenia. Szacowane koszty zadania są do 

ustalenia, natomiast zakres prac zostanie 

szczegółowo okreslony , jeżeli przeznaczone 

zostaną w budżecie gminy środki finansowe na 

ten cel. 

70 XI/2011 17.06.2011 Wacław Pelczarski - radny

Poszerzenie rowu 

melioracyjnego od Kościoła we 

Wróbliku Królewskim w 

kierunku Ladzina.

Referat ROŚ

Po dokonaniu oględzn w terenie przez 

pracownika UG Rymanów stwierdzono, że w 

pierwszej części nie ma fizycznej możliwości 

poszerzenia rowu, natomiast dalsza część rowu 

przy Kosciele - zostanie wykonana przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie.



71 XI/2011 17.06.2011 Wacław Pelczarski - radny

Wykonanie wycinki drzew i 

krzewów na skrzyżowaniu  dróg 

przy ul. Bieleckiego i Kolejowej 

w Rymanowie.

Referat ROŚ

W przedmiotowej sprawie dokonano wizji w 

terenie oraz pismem z dnia 20 lipca 2011 r. 

znak ROŚ. 6122.18.2011.AK wystapiono do 

GDDKiA oraz właścicieli przyległych do pasa 

drogowego nieruchomiści o podjecie 

stosowynych działań w tej sprawie tj,. przycinki 

konarów drzew i krzewów, które utudniają 

widoczność.

72 XI/2011 17.06.2011 Mieczysław Tomków - radny

Ustalenie przewidywanych 

zmian organizacyjnych na DW 

Sieniawa – Bukowsko i 

ewentualnych planów 

inwestycyjnych w zakresie 

budowy chodnika wzdłuż drogi.

Referat INW

W ramach zmiany organizacji ruchu w obrębie 

skrzyżowania DW nr 889 i DP 2111R wykonane 

zostanie jeszcze oznakowanie poziome drogi. 

Wg informacji uzyskanej u zarządcy drogi 

budowa chodnika wzdłuż DW 889 nie jest 

obecnie planowana.

73 XI/2011 17.06.2011
Henryk Smolik - 

Przewodniczący RM

Oznakowanie ul. 

Wyspiańskiego poprzez 

podwyższenie znaku „Stop”.

Referat INW Wymieniono znak drogowy.

74 XI/2011 17.06.2011
Henryk Smolik - 

Przewodniczący RM

Właściwe oznakowanie 

parkingu przy ul. PCK.
Referat INW Zlecono wykonanie do ZGK Rymanów

75 XI/2011 17.06.2011
Henryk Smolik - 

Przewodniczący RM
Zabezpieczenie skarpy w parku 

zdrojowym k/Sklepu Pani G. 

Doskoczowej w Rymanowie 

Zdroju.

Referat ROŚ

Dokonano wizji w terenie. Brak jest jednego 

elementu, a pozostałe są naruszone. 

Przeprowadzono wstepne rozmowy z ZGK 

Rymanów, celem wykonania niezbędnych 

zabezpieczeń.

76 XI/2011 17.06.2011 Bronisław Bruk - radny
Wymienienie lampy na słupie 

energetycznym.
Referat RF

Zgłoszenie nr 49/2011 z dn. 28.06.2011 Wg 

informacji uzyskanych od kierownika posterunku 

energetycznego Besko  Lampy zostaną 

wymienione w m-c  sierpniu po rozstrzygnięciu  

przetargu przez PGE Lublin na dostawę opraw.

77 XI/2011 17.06.2011 Janusz Dąbrowski
Naprawienie kładki przy 

Kościele. 

Odpowiedzi udzielono podczas sesji Rady 

Miejskiej.

78 XI/2011 17.06.2011

Czesław Szajna - 

Przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 1

Wykoszenie traw za sklepem 

„Centrum” w Rymanowie.

Referat ROŚ

W dniu zgłoszenia wniosku podczas sesji RM w 

Rymanowie, działka była już wykoszona, co nie 

zmienia faktu, iż do tej pory  była zaniedbana i 

przez okres wiosenny nie koszona.

79 XI/2011 17.06.2011

Czesław Szajna - 

Przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 1

Poinformowanie o procedurze 

spisu powszechnego.
Referat ORG

Odpowiedzi udzielono podczas sesji Rady 

Miejskiej.



80 XI/2011 17.06.2011
Ignacy Śliwka - sołtys sołectwa 

Deszno

Zakupienie pojemników na 

odpady segregowane i 

umieszczenie ich przy Domu 

Ludowym w Rymanowie Zdroju - 

Desznie.

Referat ROŚ

W związku z majacą wejść w życie nowelizacją 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz związaną z tym zmianą systemu 

gospodarki odpadami - nie będzie rozszerzony 

system zbiórki selektywnej metodą 

pojemnikową. Gmina Rymanów przymierzy się, 

po sprawdzeniu sysytemu w sąsiednich 

gminach, do selsktywnej zbiórki odpadów u 

źódła systemem workowym. Na dzień dzisiejszy 

nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy już 

teraz gromadzili odpady ze szkła lub plastiku w 

osobnych workach i wystawiali do odboiru przez 

ZGK Rymanów. Odpady te napewno zostaną 

odebrane i  przeznaczone do odbioru w 

systemie selektywnym. Ewentualnie worki z 

samym plastikiem,szkłem, czy makulaturą 

pozostawiali przy istniejących już gniazdach. W 

sytuacji niewykorzystywanych pojemnków w 

istniejacych juz gniazdach, możliwe bedzie 

przeniesienie ich we wskazane miejsce.

81 XI/2011 17.06.2011
Ignacy Śliwka - sołtys sołectwa 

Deszno

Wymienienie znaku „ustąp 

pierwszeństwa przejazdu” na 

skrzyżowaniu ul. Spacerowej z 

ul. Sosnową w Rymanowie 

Zdroju – Desznie.

Referat INW Wymieniono znak drogowy.


