
Lp.
Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/ 

Referat/ 

Stanowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

Zapytanie dot. remontu ulic Kilińskiego, 
Piekarskiej, Bocznej oraz espertyzy 
zabezpieczania skarpy  DK 28 na ul. 
Bieleckiego w Rymanowie.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o zdezynfekowanie pojemników 
na śmieci znajdujących się przy blokach na 
ul. Wola w Rymanowie.

Referat ROŚ
Wg. informacji uzyskanych od ZGK Rymanów, pojemniki były 
zdezynfekowane  w miesiącu wrześniu, natomiast kolejna 
dezynfekcja zaplanowana jest na 14.10.2016 r.

Wniosek o uzupełnienie piasku na placu 
zabaw w Posadzie Górnej.

Referat ROŚ
Uzupełnienia piasku ostrego 0-2 mm w ilości 4,2 m3 dla potrzeb 
uzupełnienia na  placu zabaw w Posadzie Gornej, dokonano w 
trybie odwrotnym, jeszcze w dniu 30.08.2016 r.

Zapytanie dot. spłaty zobowiązania na 
rzecz Gminy Rymanów za boisko Orlik 
2012 w Rymanowie skazanych 
prawomocnym wyrokiem sądowym 
Leokadii Weryńskiej Leja oraz Wioletty 
Rzeszutek.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o wykonanie drogi dojazdowej do 
posesji J. Bolanowskiego przy ul. Sanockiej 
od strony ul. Piekarskiej oraz jej 
oświetlenia

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Zapytanie dot. Zasadności odwożenia do 
domu samochodem Strazy Miejskiej H. 
Mazurkiewicz nadużywającej alkohol i 
często leżącej w rowie przydrożnym.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Zapytanie dot. Budowy w Rymanowie 
Zdroju stacji pomiaru jakości powietrza.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o wykonanie zarurowania przy 
zjeździe na drogę gminną z DW 887 w 
kierunku domu ludowego w Rymanowie 
Zdroju - Desznie.

Referat RIN Wniosek zostanie zrealizowany w zakresie gminnej działki.

Wniosek o zamontowanie tabliczek dot. 
zakazu wysypywania śmieci.

Referat ROŚ
Wg informacji uzyskanych od  ZGK Rymanów, tabliczki zostały 
zamówione, a termin montażu ustalony z Radnym RM na dzień 
17.10.2016 r.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2016

26.08.2016

Andrzej Biel - 
radny z 

Rymanowa

Grzegorz 
Wołczański - 

radny z 
Rymanowa

Ignacy Śliwka 
radny z 

Rymanowa 
Zdroju



Zapytanie dot. terminu spotkania w UM w 
sprawie DW 887 oraz o postępowanie o 
zasiedzenie drogi na ul. Zielonej we 
Wróbliku Szlacheckim.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o opróżnianie podrzucanych 
śmieci w koszach przy stacji kolejowej.

Referat ROŚ+SM

Zadanie Straży Miejskiej w Rymanowie polegało na sprawdzeniu 
w terenie możliwości montażu fotopułapek w celu wyłapania 
sprawców. W związku z tym, że montaż fotopułapek jest 
utrudniony z powodu znacznej odległości słupów od koszy, 
ewentualni sprawcy nie zostaną uchwyceni na zdjęciach. Zaleca 
się demontaż koszy lub przeniesienie w inne miejsce np. w okolice 
przystanku autobusowego przy stacji PKP Wróblik Szlachecki. 
Działka 1511/9 jest własnością PKP.

Tomasz Rajnik - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o zamontowanie progów 
zwalniających na  ul. Nadbrzeżnej oraz 
ławki parkowej na ul. Debowej w Posadzie 
Górnej.

Referat RIN +ROŚ

Sprawa lokalizacji progów zwalniających na ul. Nadbrzeżnej była 
już kilkukrotnie rozważana, ale ze względu na rozbieżne opinie co 
do ich lokalizacji nie zostały zrealizowane. Aktualnie, na 
końcowym etapie realizacji jest wydzielanie geodezyjne działek 
stanowiących ul. Nadbrzeżną wraz z jej poszerzeniem o działki 
wydzielone z pasa rzecznego i działek sąsiednich. Po zakończeniu 
robót geodezyjnych konieczne będzie podjęcie decyzji co do 
zakresu planowanej przebudowy drogi, przy ewentualnym 
uwzględnieniu wniosków mieszkańców dotyczących lokalizacji 
chodnika dla pieszych. Elementy spowalniające ruch drogowy w 
tym np. progi zwalniające można będzie przewidzieć w ramach 
planowanej przebudowy drogi.  

Wniosek o omówienie tegorocznych "Dni 
Rymanowa" w aspekcie zgłaszania uwag 
przez mieszkańców.

Referat RA
Oczekujemy na uzgodnienie  terminu  spotkania z organizatorem 
za pośrednictwem GOK. 

Wniosek o wykoszenie brzegów rzeki oraz 
chodnika na ul. Jesionowej w Rymanowie.

Referat ROŚ

Z dniem 01.09.2016 r. wystąpiono z zapytaniem 
ROŚ.6332.9.2016.AK do zarzadcy potoku. PZMiU w Rzeszowie - 
Oddzial w Sanoku - udzielił odpowiedzi z dniem 26.09.2016 
r.(data wpływu do UG 30.09.2016 r) , iż wykoszenie skarp 
potokuTabor na terenie Gminy Rymanów jest w trakcie realizacji. 
Wykonawca robót przystapił do prac z dniem 15.09.2016 r., 
natomiast termin zakończenia umowy to 14.10.2016 r.-zadanie do 
wykonania to koszenie oraz usuwanie zatorów na stopniach  
10.371 mb potoku. Niniejszą odpowiedź Pan Radny RM otrzymał 
do wiadomości.

Wniosek o przecięcie tui na ul. Kolejowej w 
Milczy.

Referat SM Po interwencji Straży Miejskiej tuje zostały przycięte.

26.08.2016

Krzysztof 
Guzylak radny z 

Wróblika 
Szlacheckiego

Józef Oberc - 
radny z 

Rymanowa

Józef Kijowski 
radny z Milczy



Zapytanie dot. terminu włączenia nowego 
oświetlenia ulicznego na ul. Słonecznej.

Referat RF
Oświetlenie Milcza ul. Słoneczna,  Sieniawa ul. Kwiatowa   

działa od 1.09.2016r.

Janusz 
Dąbrowski - 

sołtys z 
Głębokiego

Zapytanie dot. honorowania przyjmowania 
poza kolejką honorowych krwiodawców.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

26.08.2016

Józef Kijowski 
radny z Milczy


