
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek Odpowiedzialni/Referat/
Stanowisko Aktualny stan załatwienia sprawy

1 XXXV 19.02.2013 Stanisław ADAM - radny z 
Milczy

Wniosek o zakup wiaty przystankowej 
i zamontowanie jej na ul. Kolejowej w Milczy. Referat INW Wniosek będzie rozpatrzony do realizacji w trakcie 

roku.

2 XXXV 19.02.2013 Michał CHENTOSZ - radny z 
Posady Górnej

Wniosek o ustawienie 3 szt. luster na ul. Nadbrzeżnej w 
niebezpiecznych miejscach, gdzie z bocznych dojazdów 
wjeżdża się na tę ulicę. Referat INW

W trakcie wiosennego przeglądu dróg zostanie 
dokonana wizja w terenie i uzgodniona 
lokalizacja luster.

3 XXXV

Kontynuowanie rozpoczętego w 2011 roku zadania 
ustawienia barier ochronnych nad rzeką Tabor w 
Rymanowie /Posadzie Dolnej/ oraz o dokonanie poprawy 
stanu już ustawionych barier.

Referat INW Wniosek będzie rozpatrzony do realizacji w trakcie 
roku.

4 XXXV

Wniosek o dokonanie wymiany nawierzchni na kładce 
pomiędzy ul.  Kolejową, a ul. Mitkowskiego w Rymanowie 
/Posada Dolna/. Referat INW Wniosek będzie rozpatrzony do realizacji w trakcie 

roku.

5 XXXV 19.02.2013 Tadeusz CHODYNIECKI - radny 
z Wróblika Szlachceckiego

Ponowny wniosek o ustawienie barierki przy drodze 
powiatowej przy ul. Szkolnej od stacji gazowej do Zespołu 
Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim. Referat INW

Pismem zn. INW.7226.4.2012 przekazano ponowny 
wniosek do Starosty Krośnieńskiego. Pan Starosta 
udzielił odpowiedzi i zadeklarował wykonanie 
barierki, w tym roku.

6 XXXV 19.02.2013 Dariusz KRÓLICKI - radny z 
Rymanowa

Wniosek o ustawienie 2 szt. ławek wzdłuż ul. Kalwaria 
w Rymanowie. Referat ROŚ

W kierunku Kalwarii zamontowane są 3 ławki. Na 
potrzeby zimowego odśnieżania 1 ławka - środkowa 
jest demontowana i na wiosnę zostanie 
zamontowana. W naszej ocenie 3 ławki są 
wystarczające - jeżeli będą zgłaszane potrzeby przez 
mieszkańców w tym zakresie nie wykluczamy 
montażu dodatkowych.

Zapytanie dotyczące ostatniej awarii sieci
wodociągowej w Sieniawie. 

Referat INW

Skierowano pismo do ZGK w Rymanowie w sprawie 
określenia stanu sieci wodociągowej w Sieniawie – 
uzyskano odpowiedź, że najpilniejszymi do remontu  
odcinkami sieci są odcinki: od ZUW do stawów 
rybnych oraz odcinek pomiędzy ul. Nad Zalewem, a 
ul. Słoneczną (do budynku nr 40 od strony zapory).

Wniosek o wyposażenie siłowni w hali sportowej w
odpowiedni sprzęt do ćwiczeń.  

Referat OZK
Skierowano pismo do GOK-u w Rymanowie celem 
stwierdzenia możliwości finansowych zakupu sprzętu 
do siłowni w Hali Sportowej.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2013

Andrzej WIERNUSZ - radny z 
Rymanowa19.02.2013

Mieczysław TOMKÓW - radny z 
Sieniawy
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Wniosek o wegzekwowanie od wykonawcy 
stwierdzonych usterek w łazienkach hali sportowej, 
które zostały zapisane w protokole odbiorczym.

Referat INW
Przegląd gwarancyjny z udziałem sołtysa i radnego, 
inspektora nadzoru oraz wykonawcy zaplanowano na 
dzień 28.03.2013 r o godz.:  9.00

8 XXXV 19.02.2013 Henryk SMOLIK - 
przewodniczacy Rady Miejskiej

Wniosek o dokonanie rozbiórki budynku hydroforni przy 
ul. PCK w Rymanowie w Zdroju. Referat INW

Rozbiórkę budynku hydroforni przy ul. PCK w 
Rymanowie Zdroju po dopełnieniu formalności 
wykona Zakład Aktywności Zawodowej.

9 XXXV 19.02.2013 Grażyna SKOLARCZYK - radna 
powiatu krośnieńskiego

Wniosek o dokonanie w okresie wiosennym naprawy 
uszkodzonego brodu przez rzekę Tabor, a zwłaszcza dojazdu 
od ul. Gospodarskiej do rzeki i o dokonanie wycinki 
zakrzaczeń rosnących pod kładką przy tym brodzie.

Referat INW Wykonany zostanie przegląd brodu i podjęte 
ewentualnie działania w tej sprawie.

10 XXXV 19.02.2013 Jan ZALISZ -  sołtys z Wisłoczka Wniosek o wyasfaltowanie pozostałego odcinka drogi 
powiatowej do Spółdzielni w Wisłoczku. Referat INW

Pismem zn. INW.7226.3.2012 przekazano ponowny 
wniosek do Starosty Krośnieńskiego. Odpowiedź w 
tej sprawie wnioskodawca otrzymał od Pana Starosty.
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