
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek
Odpowiedzialni/R

eferat/Stanowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy Uwagi

12 VII/11 29.03.2011 Andrzej Pitrus - radny

Przestawienie zegarów 

okreslających pory oswietlenia 

ulicznego

Referat RF
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

13 VII/11 29.03.2011 Kazimierz Kielar - radny 
naprawienie drogi gminnej na 

tzw. Kopalni
Referat INW

Ustalono dokonanie naprawy w 

późniejszym terminie - po osuszeniu 

drogi

14 VII/11 29.03.2011 Bronisław Bruk - radny Remony mostu w Pastwiskach Referat INW

Pismem zn. INW.7234/3/2011 z dn. 

30.03.2011 r. poinformowano 

zarządcę drogi o osuwisku. Pismem z 

dnia 06.04.2011 r. Starosta Sanocki 

zobowiązał się do utrzymania 

przejezdności drogi na 

wnioskowanym odcinku zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem prac 

oraz w ramach posiadanych środków 

finansowych.

15 VII/11 29.03.2011 Krystyna Ostap - radny
Naprawa dróg zniszczonych 

podczas robót kanalizacyjnych
Referat INW

Na dzień 12.04.2011 r. wyznaczono 

przegląd gwarancyjny sieci kanalizacji 

sanitarnej. W trakcie przeglądu 

gwarancyjnego dokonany zostanie 

przegląd dróg. W dniu 12.04. 

określono zakres zadań do wykonania 

przez wykonawcę w terminie do dnia 

30.05.2011 r.

16 VII/11 29.03.2011 Stanisław Adam - radny

Zabezpiecznie osuwiska przy 

drodze powiatowej k. Zawady 

w Zmyslówce

Referat INW

Zgłoszono telef. Kierownikowi obwodu 

drogowego, który dokonał wizji 

lokalnej w dniu 04.04.2011, a ponadto 

zgłoszono wystąpienie osuwania 

korony drogi pismem zn. 

INW.7226/15/DP/2011 

17 VII/11 29.03.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

Naprawa zadaszenia na 

przystanku na drodze w 

kierunku Milczy

Referat INW
Zlecono dokonanie naprawy do ZGK 

w Rymanów

18 VII/11 29.03.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

Utwardzienie pobocza na 

ul.Długiej od p. Wojtaszka w 

stronę p. Reptaka i na ul. 

Rymanowskiej od p. Rolewicza 

do Ziemiańskiego

Referat INW

Zadanie zostanie zlecone wykonawcy 

remontu dróg gminnych i wykonane w 

rakcie remontu dróg we Wróbliku 

Szlacheckim.

19 VII/11 29.03.2011 Marian Różowicz - radny

Zorganizowanie debaty 

dotyczącej remontu dróg 

zniszczonych po sezonie 

zimowym

Referat INW
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie



20 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny Przycięcie korony drzew Referat ROŚ

W miesiącu kwietniu br. ZGK w  

Rymanowie dokonywał na terenie 

Gminy Rymanow niezbędnej przycinki 

gałązi i konarów drzew. Kolejne 

zadania realizowane będą w miesiącu 

październiku w ramach posiadanych 

środków finansowych na ten cel.

21 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny
Naprawa uszkodzonych 

brzegów rzeki Tabor
Referat ROŚ

Pismem znak: ROŚ.6332.4.2011 z 

dnia 4 kwietnia 2011 r. po dokonaniu 

kompleksowego przeglądu 

zgłoszonych wnioskow przez 

radynych RM w Rymanowie przesłano 

do PZMiUW w Rzeszowie wykaz 

szkód,  celem podjecia stosowynych 

działan w tym zakresie. Burmistrz 

Gminy Rymanów otzrymał z dniem 22 

kwietnia br.(data wpływu 28.04.2011 

r.) EM-5032/S/31/11 odpowiedź w 

przedmiotowej sprawie. Pismo do 

wiadomości otrzymali wszyscy radni, 

sołtysi i przewodniczacy z.o. W pismie 

do pilnych robót z uwagi na erozje 

zaliczone zostały prace remontowe 

dna pod kładkami i mostami w 

Posadzie Górnej (wykonane w 

ramach inwestycji w latach 2008-2009 

). 

22 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny
Oczyszczenie zaśmieconej ul. 

Dębowej w Rymanowie Zdroju
Referat ROŚ

Po sesji RM, Straz Miejska w 

Rymanowie dokonała wizji lokalnej w 

terenie, stwierdzając nielegalne 

składowanie odpadów roślinnych. 

Jednoczesnie zwróciła uwagę 

okolicznym mieszkańcom na 

zaistniały problem. Obecnie teren 

wymaga nawiezienia i rozplantowania 

ziemi oraz zasiania trawy.  Zadanie 

może zostać zrealizowane po 

przeznaczeniu środków finansowych 

na ten cel.. W okresie miesiąca maja 

br. zlecono koszenie trawy z 

przedmiotowego terenu.

23 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny

Przeniesienie zaplanowanego 

miejsca przystanku z posesji 

Pana Krukara pod Dom Ludowy

Referat INW
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej



24 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny

Zzy będzie planowana 

przebudowa nawierzchni ul. 

Nadbrzeżnej oraz wyznaczenie 

granic pomiędzy posesjami 

prywatnymi a droga gminną

Referat RF
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

25 VII/11 29.03.2011 Andrzej Wiernusz - radny
Dokończenie przejazdu przez 

rzekę k. p. Sołtysika
 Referat ROŚ

Do dokończenia  przejazdu k. p.  

SOŁTYSIKA potrzebne jest ułożenie 4 

płyt drogowych i wykonanie kosza 

kamiennego długości ok.. 4-5 mb. 

Zlecono zakup płyt drogowych do 

ZGK.

26 VII/11 29.03.2011 Andrzej Wiernusz - radny
Montaż barier ochronnych nad 

rzeką
Referat INW

W trakcie przeglądu 

przedremontowego dróg gminnych 

dokonane zostanie szczegółowe 

określenie zakresu zadań

27 VII/11 29.03.2011 Andrzej Wiernusz - radny
Termin realizacji chodnika przy 

ul. Kolejowej - II etap
Referat INW

Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

28 VII/11 29.03.2011 Andrzej Wiernusz - radny

Naprawa kładki dla pieszych na 

ul. Nadbrzeżnej przy sklepie w 

Posadzie Dolnej

 Referat ROŚ

Kładka łączaca ul. Mickiewicza z ul. 

Jesionową k. sklepu na Posadzie 

Dolnej, zostanie naprawiona 

wówczas, gdy przyznane zostaną 

środki na cel,  w ramach usuwania 

skutków powodzi.

29 VII/11 29.03.2011 Mieczysław Tomków - radny
Jakie są zasady funkcjonowania 

oswietlenia ulicznego
Referat RF

Zgodnie z art 18 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997r Prawo energetyczne 

(DZ.U. Z 2006 r Nr 89 poz 625 z pózn 

zm ) do zadań własnych gminy w 

zakresie zaopatrzenia w  energię 

elektryczną zaliczono finansowanie 

oświetlenia ulic , placów dróg 

znajdujących się na terenie gminy. 

Finansowanie kosztów oświetlenia 

obejmuje zarówno wydatki na energie 

elektryczną jak i koszty budowy oraz 

utrzymania punktów świetlnych w tym 

obsługi konserwacji a także 

modernizacji urządzeń  i wymiany 

wyeksploatowanych opraw.  

Konserwacja oświetlenia ulicznego 

jest wykonywana przez PGE 

Dystrybucja  Rejon Dystrybucji Energii 

Krosno  na podstawie umowy nr RF 

7044/2/2010



30 VII/11 29.03.2011 Stanisław Adam - radny

Przesunięcie wyznaczonej pory 

włączenia i wyłączenia 

oświetlenia ulicznego

Referat RF

Zmiana czasów załączania 

oświetlenia ulicznego  została 

zrealizowana od 01.04.2011 od godz 

4 00 nie jest załączane oświetlenie 

uliczne  pismo znak RF 7044.2.2011

31 VII/11 29.03.2011 Dariusz Królicki - radny
Uporządkować teren wokół 

chodnika przy ul. Mitkowskiego
 Referat ROŚ

Przedmiotowy chodnik wzdłuż  drogi 

powiatowej jest na bieżąco 

utrzymywany, porządkowany, a w 

okresie zimowym odsnieżany i 

posypywany w celu zwalczania 

śliskości. Obecnie na terenech 

przyległych do chodnika prowadzone 

są prace inwestycyjne związane z 

budową budynku mieszkalnego oraz 

infrastrukturą podziemną. Po 

zakończeniu prac teren zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego 

przez zozplantowanie ziemi  i 

sukcesywne wykaszanie traw. W 

razie zaniedbań w tym zakresie 

podjęte zostaną działania 

prewencyjne przez SM w Rymanowie 

oraz wystosowane upomnienia do 

właścicieli nieruchomości.

32 VII/11 29.03.2011 Dariusz Królicki - radny
Postawienie znaku zakazu 

postoju przy ul. Wola
Referat INW

Dokonane zostanie sprawdzenie 

oznakowania z projektem organizacji 

ruchu - po dokonaniu weryfikacji 

zgłoszone zostaną wnioski

33 VII/11 29.03.2011 Henryk Smolik - radny
Zamontowanie koszy na śmieci 

w Parku Zdrojowym
 Referat ROŚ

Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wystąpiono 

o przedłożenie oferty cenowej na 

zakup koszy ulicznych i parkowych. 

Zakupiono 20 szt. koszy KA-2 z 

wkładami ze stali nierdzewnej 

mocowanych na stojakach,w kolorze 

czerwonym, które zostały końcem 

kwietnia br.  zamontowane przez ZGK 

Rymanów.

34 VII/11 29.03.2011 Henryk Smolik - radny
Usunięcie zanieczyszczeń 

wzdłuż rzeki Tabor
 Referat ROŚ

Dodonywano bieżącego 

porządkowania terenu min. wzdłuż 

potoku Tabor w Rymanowie Zdroju , 

przez ZGK Rymanów w ramach 

oczyszczania miasta. Nie było 

mozliwości przydzielenia takiego 

zadania osobom skazanym i 

realizującym roboty interwencyjne.



35 VII/11 29.03.2011 Henryk Smolik - radny

Wyjaśnić sprawę 

podwyższonego wjazdu na 

posesję Pana Chmiela 

skutkujacego podwyższeniem 

poziomu i zalewaniem posesji 

Pana Potasiewicza

 Referat ROŚ

Sprawę podwyższonego wjazdu 

sprawdził w ubiegłym roku pracownik 

UG. Pan CHMIEL wykonał wjazd na 

swoim terenie, wkopujac przepust z 

PCV, natomiast woda odprowadzana 

jest wykopanym rowkiem, dzięki 

czemu nie powinno następować 

zalewanie posesji p. 

POTASIEWICZA. Przedmiotowa 

sprawa ponownie zostanie zbadana w 

terenie w trakcie opadów deszczu, 

aby sprawdzić spływ wód.

36 VII/11 29.03.2011 Henryk Smolik - radny

Zwiększenie częstotliwości 

patroli służb mundurowych 

zmierzającyh do ograniczenia 

tzw.  "rajdów samochodowych"

 Straż Miejska

W porozumieniu z Komendantem 

Komisariatu Policji w Rymanowie 

realizowane są kontrole w celu 

wyeliminowania zakłoceń porządku 

publicznego w miejscowości 

Rymanów Zdrój polegającego na 

nadmiernie szybkiej jeździe pojazdów 

i związanego z tym zwiększonego 

hałasu.  

37 VII/11 29.03.2011 Henryk Smolik - radny

Jaka była liczba udzielonych 

odmów na wycinkę drzew i 

krzewów w roku 2010

Referat ROŚ

Realizując w 2010 r. zadania 

wynikające z  ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z 

późniejszymi zmianami ), wydano na 

wniosek właścicieli nieruchomości z 

terenu Gminy Rymanów 315  decyzji 

na wycinkę drzew i krzewów. Niemal 

każda decyzja obłożona jest 

wymogiem nasadzenia nowych drzew 

lub krzewów w liczbie nie mniejszej 

niż ilość usuwanych. Gro wniosków o 

wycinkę drzew pochodzi od rolników, 

którzy są zobligowani do 

odczyszczenia gruntów rolnych w celu 

uzyskania dotacji - dofinansowania z 

ARiMR. Natomiast zezwolenia na 

wycinkę drzew, krzewów nie są 

wymagane dla drzew owocowych, dla 

drzew, których wiek nie przekracza 10 

lat oraz posadzonych w szkółkach i na 

plantacjach.



38 VII/11 29.03.2011 Ignacy Śliwka

Naprawa drogi wojewódzkiej na 

wysokości tartaku lub 

postawienia znaku ograniczenia 

prędkości w Rymanowie Zdroju - 

Desznie

Referat INW 

W obwodzie drogowymw Rymanowie 

uzyskano informację, że droga 

wojewódzka Rymanów – Daliowa 

przewidziana jest do przebudowy, ale 

ze względu na występujący obszar 

“Natura 2000” prace projektowe 

znacznie się wydłużyły, ale 

utrzymywana jest na bieżąco 

przejezdność drogi. 

39 VII/11 29.03.2011 Ignacy Śliwka

Wyrwa w brzegu rzeki  na 

wysokości posesji Pana Józefa 

Frydrycha przy ulicy 

Spacerowej w Rymanowie 

Zdroju - Desznie

Referat ROŚ

Pismem znak: ROŚ.6332.4.2011 z 

dnia 4 kwietnia 2011 r. po dokonaniu 

kompleksowego przeglądu 

zgłoszonych wnioskow przez 

radynych RM w Rymanowie przesłano 

do PZMiUW w Rzeszowie wykaz 

szkód,  celem podjecia stosowynych 

działan w tym zakresie. Burmistrz 

Gminy Rymanów otzrymał z dniem 22 

kwietnia br.(data wpływu 28.04.2011 

r.) EM-5032/S/31/11 odpowiedź w 

przedmiotowej sprawie. Pismo do 

wiadomości otrzymali wszyscy radni, 

sołtysi i przewodniczacy z.o. W pismie 

do pilnych robót z uwagi na erozje 

zaliczone zostało zabezpieczenie 

brzegu lewego w km 22+286 - 

22+326 wzdłuz ul. Spacerowej w 

sołectwie Deszno. 

40 VII/11 29.03.2011 Wiesław Poznar - sołtys

Odmulenie rowu w Króliku 

Polskim, ok. 300 m przy DW-

887

Referat  INW

Według informacji uzyskanych u 

zarządcy drogi (p. Hejnara) na 

bieżący rok przewidziane jest 

odmulenie rowu w Króliku Polskim na 

dł. 300 mb. Trwa postępowanie 

przetargowe. W przypadku 

pozyskania dodatkowych środków 

zakres prac ulegnie zwiększeniu. 

Informację przekazano telefonicznie 

Panu Poznarowi w dniu 30.03.2011r.

41 VII/11 29.03.2011 Jan Zalisz - sołtys

Wymiana nieświecących lamp 

oświetlenia ulicznego w 

Wisłoczku

Referat RF

Zgłoszenie nr 34/11  z dnia 

08.04.2011 do PGE Dystrybucja S.A.  

zgłoszenie zrealizowano 18.04.2011r. 



42 VII/11 29.03.2011 Tomasz Rajnik - radny

Utwardzenie miejsca 

postojowego dla autobusów 

(pielgrzymów) w okolicy 

cmentarza

Referat INW
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

43 VII/11 29.03.2011 Stanisław Adam - radny
Zniesienie opłaty parkingowej 

przy SPG ZOZ
Referat INW

Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej


