
Lp.
Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/ 

Referat/ 

Stanowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

1

Wniosek o zwiększenie częstotliwości 
opróżniania koszy na śmieci na 

przystankach autobusowych.
Referat ROŚ

Częstotliwość opróżniania koszy umiejscowionych na 
przystankach autobusowych na trasie Rymanów, Rymanów Zdrój 

jest zwiększana z miesiącami letnimi z czterech do dwunastu na 

miesiąc.

2
Wniosek o ukończenie prac  na boisku i 
placu zabaw w Posadzie Górnej.

Referat RIN

Prace konieczne do zakończenia zadania zostały zlecone do 
wykonania i zostaną wykonane przy sprzyjających warunkach 

atmosferycznych.

3

Wniosek o zwiększenie częstotliwości 
patroli służb mundurowych na ul. Dębowej 

w Rymanowie Zdroju.

Straż Miejska

Informację o interpelacjach z sesji przekazano Komendantowi 
Komisariatu Policji w Rymanowie w celu realizacji. Komendant  

zobowiązał się do wpisania na stałe do patrolowania terenu ulicy 

Dębowej w Rymanowie Zdroju.

4

Kazimierz Kielar - 
radny z 

Klimkówki

Wniosek o zabezpieczenie usuwiska przy 
drodze powiatowej w Klimkówce.

Referat RIN

W dniu 11 maja br. w sprawie zabezpieczenia skarpy drogi 
odbyło się spotkanie z udziałem kierownika Powiatowego 

Zarządu Dróg Pana Marka Pepery na którym ustalono, że zostanie 

dokonane tymczasowe zabezpieczenie skarpy korony drogi.

5
Józef Kijowski - 
radny z Milczy

Wniosek o wykonanie utwardzenia dróg 
pospółką do domów na ul. Szkolnej w 

Milczy oraz od ul. Szkolnej do 

przepompowni w kierunku tzw. Bajora.

Referat RIN

Ustalenie zakresu prac koniecznych do wykonania na drogach 
nastąpi przy przeglądzie przedremontowym dróg w Milczy, a 

następnie zostaną zlecone do wykonania w koniecznym zakresie.

6 Andrzej Biel - 
radny z 

Rymanowa

Wniosek o przkazanie informacji dot. 
zmian kadrowych w UG i JST za rok 2016.

Referat RA

Zbiorcze zestawienia zmian kadrowych w UG Rymanów oraz JST
za 2016 zostały przedłożone przez dyrektorów jednostek.

7
Wniosek o przegląd drzewostanu w parku 
przy szkole.

Referat ROŚ

Pracownik referatu dokonał przeglądu drzew przy szkole w
Bziance. Z uwagi na to, iż park wraz z obiektem wpisane są do

rejestru zabytków, ewentuanego zezwolenia na przycięcie

konarów lub usunięcie drzew udzieli Konserwator Zabytków.

8
Wniosek o wykonanie piłochwytów  na 
boisku przyszkolnym.

Referat RIN
Zadanie  dotyczy Szkoły Podstawowej w Bziance (boisko 
przyszkolne).

9

Czesław Szajna - 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla

Wniosek o przegląd zabezpieczeń na rzece 
Tabor.

Referat ROŚ

Wystapiono z wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2016 r. znak: ROŚ. 
6332.7.2016.AK o dokonanie przeglądu W miesiącu maju br. 

pracownik Inspektoratu dokonal przegladu zabezpieczeń potoku 

Tabor. O wynikach wnioskujący zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem.

Tomasz Rajnik - 
radny z Posady 

Górnej

Krystyna 
Przybyła - sołtys 

z Bzianki
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10

Andrzej 
Wiernusz - 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla 

Rymanów II 

Wniosek o dokonanie przeglądu 
zabezpieczeń na chodniku przy ul. 

Kolejowej w Rymanowie.
Referat RIN Przeglądy wykonano w dniach 17 i 19 maja br.

11

Józef Ziajka - 
Sołtys Posady 

Górnej

Wniosek o uwzględnianie obecności 
sołtysów podczas dokonywanych 

przeglądów dróg w poszczególnych 

miejscowościach.

Referat RIN

Objazdy związane z przeglądem dróg gminnych realizowane są 
samochodami ZGK, a wszystkie samochody są dwuosobowymi. 

Uwzględniając wniosek, przeglądy realizowane będą 

samochodem służbowym Gminy, który jest czteroosobowy i 

problem zostanie wyeliminowany.

12
Bronisław Bruk -

sołtys z Puław

Wniosek o wystąpienie do Starosty w spr. 
uszkodzenia przepustu w Dolnych 

Puławach na drodze powiatowej oraz o 

konieczność naprawy wiaty przystankowej 

w Puławach Górnych.

Referat RIN

Naprawa nawierzchni na przepuście została wykonana przez 
pracowników PZD w Krośnie.                                                                          

W związku z tym, że naprawa wiaty byłaby bardzo kosztowna i 

raczej nie przyniesie oczekiwanych efektów przed sezonem 

turystycznym zostanie ustawiona w Puławach nowa wiata.  
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