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

Stanowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy

1 XXXVIII 26.04.2013 Bronisław BRUK - radny z Puław

Interpelacja dot. 

podmytej drogi 

dojazdowej Puławy – 

Wernejówka oraz do 

Wisłoczka poniżej 

bazy studenckiej. 

Usuwiska powodują 

zagrożenie dla 

użytkowników ww. 

dróg.

Referat INW

Zarządca drogi poinformował że uszkodzenia dróg są 

mu znane. Odcinki dróg są  oznaczone. Zakres 

remontów tych odcinków zostanie określony po 

zakończeniu i rozliczeniu remontów bieżących na 

drogach powiatowych.

2 XXXVIII 26.04.2013
Mieczysław TOMKÓW - radny z 

Sieniawy

Interpelacja dot. złego 

stanu nawierzchni 

drogi wojewódzkiej w 

miejscowości Sieniawa 

ul. Rymanowska i 

Długa (od 

skrzyżowania do 

zapory) powodującej 

zagrożenie  dla 

uczestników ruchu 

drogowego.

Referat INW

Stan nawierzchni na tym odcinku jest znany zarządcy 

drogi i według oświadczenia odcinek jest 

przeznaczony do remontu bieżącego masą 

bitumiczną. 

Wniosek o usunięcie z pozostawionych 

śmieci z przy drodze na tzw. Kopalni w 

kierunku Iwonicza – Zdroju.

Referat ROŚ

Po wizji lokalnej w terenie i zlokalizowaniu 

podrzuconych odpadów tj. telewizory, monitory 

komputerowe, muszle klozetowe i inne. - zlecono 

ZGK w Rymanowie ich uprzatniecie podczas 

terminowego odbioru odpadów z tejże miejscowości.

Wniosek o udrożnienie rowów przy drogach 

gminnych w Klimkówce.
Referat INW

Wniosek udrożnienia rowów przy drodze do pól 

zostanie zrealizowany, w miarę możliwości 

finansowych, po zakończeniu remontów bieżących 

dróg gminnych.

4 XXXVII 26.04.2013 Bronisław BRUK - radny z Puław

Ponowny wniosek o załatanie dziur 

w nawierzchni na drodze powiatowej 

Pastwiska w kierunku Rudawki 

Rymanowskiej.

Referat INW Zarządca dokonał remontu bieżącego drogi.

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

3
Kielar KAZIMIERZ - radny z 

Klimkówki
26.04.2013XXXVIII



Wniosek o zabezpieczenie skarpy  

naprzeciwko stadionu, która jest 

podmywana podczas intensywnych opadów

Referat ROŚ

Po ustaleniu z Panem Radnym miejsca podmywania  

potoku, podjete zostana wspólnie działania z 

Referatem INW 

Wniosek o remont drogi polnej koło I. 

Hanusa.
Referat INW

Po dokonaniu oględzin zakwalifikowano do 

wykonania bieżącego rów o długości ok. 40 mb. 

Pozostała część drogi polnej ze względu na 

konieczność poniesienia dużych nakładów należy 

zakwalifikować do zadań inwestycjnych.

Wniosek o zabezpieczenie uszkodzonego 

sterownika oświetlenia ulicznego koło 

Piwowara przy ul. Piwowara.

Referat INW
O sytuacji poinformowano PGE Dystrybucja S.A. 

RE w Sanoku. Skrzynka została zabezpieczona.

Wniosek o zobligowanie członków koła 

wędkarskiego do uprzątnięcia 

pozostawionych śmieci nad zalewem w 

Sieniawie.

Referat ROŚ

Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie stwierdzono, 

że część odpadów po wiosennych roztopach została 

usunieta, jednak zostanie przygotowane wystapienie 

o utrzymywanie porządku i dbanie o teren.

Wniosek o poprawę zapadłej kostki przy

dojściu do przystanku na ul. Wiśniowej.
Referat INW

Wykonawca oświetlenia w Sieniawie dokonał 

naprawy dojścia do wiaty przystankowej.

Wniosek o uprzątnięcie odpadów

budowlanych wokół stacji uzdatniania

wody. 

Referat ROŚ

Po wizji lokalnej w terenie ustalono,że odpady 

budowlane wokół Stacji Uzdatniania Wody są 

składowane na działkach Inwestora, w  związku z 

prowadzonymi pracami związanymi z 

modernizacją.obiektu. Po zakończeniu inwestycji 

teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego, 

gdyz obecnie w trakcie prac nie jest to mżliwe.

Wniosek o naprawienie rozkopanej drogi 

przy ul. Dworskiej w Sieniawie.
Referat INW

Ulicę Dworską w Sieniawie rozkopał wykonawca 

przyłącza kanalizacyjnego w ramach przebudowy 

stacji uzdatniania w Sieniawie realizowanego przez 

MPGK w Kroście. Wejście w drogę odbyło się na 

podstawie zgody - decyzji. Zgodnie z decyzją po 

zakończeniu robót przywrócona zostanie do 

pierwotnego stanu łącznie z nawierzchnią 

bitumiczną. Na wykonane roboty własciciel zastrzegł 

sobie w decyzji 24 miesięczną gwarancję naprawy 

pod rygorem wykonania własnego na koszt 

Inwestora.

XXXVIII5
Tomasz RAJNIK - radny z Posady 

Górnej
26.04.2013

Mieczysław TOMKÓW - radny z 

Sieniawy
26.04.2013XXXVIII6



Wniosek o uprzątnięcie gruzu wysypanego 

w lesie na drodze gminnej przy ul. 

Ogrodowej w Rymanowie Zdroju

Referat INW

Gruz zostal przywieziony na potrzeby utwardzenia 

drogi. Wykonanie koryta i rozplantowanie gruzu 

zostanie zlecone po wykonaniu najpilnieszych robót 

drogowych.

Wniosek o załatanie dziury w nawierzchni

przy zjeździe z mostu nad rzeką Tabor
Referat INW Wykonano w ramach bieżących remontów dróg.

Zgłosił zapytanie dot. stanu rozbiórki domu

Swobody.
Referat INW

Wg deklaracji właścicieli mają ten budynek rozebrać 

w najbliższym czasie.

Wniosek o przygotowanie debaty dot. w 

sprawy bezrobocia na terenie gminy.
Referat ORG Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

9 XXXIX 17.05.2013
Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Wniosek o usunięcie i wprowadzenie 

zakazu składowania zużytych opon w 

miejscach wyznaczonych do odbierania 

śmieci wielkogabarytowych w innych 

okresach niż wyznaczony od odbioru.

Referat ROŚ

Po rozmowie telefonicznej z dyrektorem ZGK 

Rymanów,  z uwagi, iż Zakład świadczy usługi w  

tymże zakresie, zobowiązał się on do przygotowania i 

wywiesznia takiej informacji we wskazanym przez 

radnego miejscu.

10 XXIX 17.05.2013
Wacław Pelczarski - radny z 

Ladzina

Wniosek o uporządkowanie terenu wokół 

zatoki autobusowej przez wykonawcę oraz  

naprawienie studzienki kanalizacyjnej.

Referat INW

Teren wokół zatoki został uporządkowany - usunięto 

zbędne materiały. Dowieziona zostanie ziemia, którą 

wyrównane zostaną nierówności terenu.

11 XXIX 17.05.2013 Bronisław BRUK - radny z Puław

Wniosek o naprawę pochylonego słupa 

telekomunikacyjnego w Puławach oraz 

przecięcie zakrzaczeń wzdłuż linii na 

odcinku Wisłoczek - Rudawka 

Rymanowska - Puławy. 

S. Litwin

Słup telefoniczny po zgłoszeniu na błękitnej linii 

ornage (19330) - został wyprostowany. Zakrzaczenia 

wzdłuż linii telefonicznej na docinku Wisłoczek - 

Rudawka - Rymanowska zostaną wycięte w miarę 

możliwości.

12 XXIX 17.05.2013
Tadeusz CHODYNIECKI - radny 

z Wróblika Szlachceckiego

Wniosek o  naprawę zniszczonego siedziska 

na przystanku autobusowym przy drodze 

wojewódzkiej  we Wróbliku Szlacheckim – 

ul. Rymanowska.

Referat INW Wykonane został nowe siedzisko.

7 26.04.2013
Andrzej WIERNUSZ - radny z 

Rymanowa
XXXVIII

Czesław SZAJNA - 

przewodniczący Zarządu Osiedla 

w Rymanowie

26.04.2013XXXVIII8



13 XXIX 17.05.2013
Maciej KANDEFER - radny z 

Rymanowa

Wniosek o  poinformowanie rodziców, 

dzieci które będą uczęszczać do utworzonej 

Szkoły Muzycznej o zasadach nabywania 

instrumentów muzycznych.

Referat OZK

W dniu 15 czerwca odbyły się przesłuchania 

uczniów, którzy zgłosili chęć uczęszczania do Szkoły 

Muzycznej w Rymanowie. Członkowie komisji, 

którzy przeprowadzali kwalifikacje rozmawiali z 

uczniami i rodzicami, doradzając i pomagając w 

wyborze instrumentu. Wyniki rekrutacji będą znane 

w misiącu lipcu br.

14 XXIX 17.05.2013
Krystyna PRZYBYŁA - OSTAP - 

radna z Bzianki

Wniosek o zabezpieczenie zbiorników 

wyrównawczych na rzece Rudzinka w 

miejscowości Bzianka – brak pokryw.

Referat ROŚ

Sprawa została wyjaśniona tel. z Panią Radną  i 

przekazana telefonicznie do realizacji PZMiUW w 

Krośnie, gdyż dotyczy to ich urządzeń.

15 XXIX 17.05.2013
Tomasz RAJNIK - radny z Posady 

Górnej

Wniosek o uporządkowanie 

ul. Dębowej i ul. 3 Maja w Posadzie Górnej.
Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji




