
Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2017 

Lp. Nr 
sesji 

z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek Odpowiedzialni/ 
Referat/ 
Stanowisko 

Aktualny stan załatwienia 
sprawy 

1 

XXXVII 27.04.2017 

Kazimierz 
Kielar - radny 
z Klimkówki 

Interpelacja w sprawie złego 
posadowienia barier drogowych 
nad skarpą za kościołem. 

  Referat RIN Interpelację skierowano do 
Starosty Krośnieńskiego. 

2   Wniosek o połatanie 
dziur w drodze 
powiatowej i 
uzupełnienie poboczy 
przy tej drodze. 

Referat RIN Wniosek skierowano do 
Starosty Krośnieńskiego. 

3 Andrzej Biel - 
radny z 
Rymanowa 

  Wniosek o 
zamontowanie kosza 
przy podziemnym 
przejściu dla pieszych. 

Referat ROŚ Wniosek został 
zrealizowany - kosz 
zamontowany. 

4   Wniosek o 
wyasfaltowanie 
zjazdu do rzeki 
k/GOK-u oraz 
naprawę podjazdu dla 
wózków na moście 
k/Policji. 

Referat RIN Wjazd na schodki przy 
Komisariacie Policji został 
wyremontowany. Wniosek 
o wyasfaltowanie całego 
zjazdu do rzeki  nie może 
zostać zrealizowany ze 
względu na brak zgody 
zarządcy rzeki 
Podkarpackiego Zarządcy 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Istniejący zjazd 
asfaltowy został poddany 
bieżącej naprawie.   

5 Grzegorz 
Wołczański - 
radny z 
Rymanowa 

  Zapytanie dot. sprawy 
przeniesienia krzyża 
we Wróbliku 
Szlacheckim. 

  Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji 



6 Krzysztof 
Guzylak - 
radny z 
Wróblika 
Szlacheckiego 

  Wniosek o 
zamontowanie 
tabliczki z informacją 
o zakazie 
pozostawiania śmieci 
przy kontenerach 
k/stacji kolejowej. 

Referat ROŚ Wniosek skierowano do 
realizacji do ZGK Rymanów. 

7   Zapytanie dot. 
nakładki asfaltowej na 
DW od torów w 
kierunku Brzozowa. 

Referat RIN Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji 

8 Ignacy Śliwka - 
radny z 
Rymanowa 
Zdroju 

  Wniosek o 
skierowanie prośby 
do właścicieli 
"Krakusa" w 
Rymanowie Zdroju, 
aby obsadzili 
krzewami cały swój 
teren. 

Referat ROŚ Dokonano oględzin terenu, 
działka wokół zabudowań 
jest wykoszona, a w wielu 
miejscach nasadzone 
kwiaty. Obiekty nie są 
zniszczone, ani 
przerdzewiałe, a ich stan nie 
wzbudza zastrzeżeń. Na 
granicy z parkiem zasadzony 
jest żywopłot, który ze 
względu na cień ma bardzo 
ograniczone przyrosty. 
Obecnie przy budynku 
nasadzono winorośl od 
strony południowej, co 
pozwoli zasłonić widok od 
strony parku. 

9 Andrzej Pitrus 
- radny z 
Królika 
Polskiego 

  Zapytanie dot. 
możliwości odbierania 
od mieszkańców opon 
z ciągników, szkła 
okiennego i 
styropianu. 

Referat ROŚ Postaramy się, aby szkło 
okienne i styropian można 
było dostarczać do PSZOK -
u. Potrzebne w tym celu 
stosowne badania w 
najbliższym czasie zostaną 
zlecone do wykonania. 
Opony ciągnikowe - 
powinny być oddane tam, 



gdzie zakupuje się nowe. 
Nadmieniam, że obecnie 
cała okna szklane z ramą 
odbierane są jako gabaryty. 

10   Wniosek o naprawę 
uszkodzonej wiaty 
przystankowej w 
Króliku Polskim. 

Referat RIN Wniosek został 
zrealizowany. 

11 Bronisław 
Bruk - sołtys z 
Puław 

  Wniosek o naprawę 
dróg powiatowych w 
Pastwiskach i 
Rudawce 
Rymanowskiej. 

Referat RIN Wniosek skierowano do 
Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sanoku. 

12 Janusz 
Delimat - 
sołtys z 
Ladzina 

  Wniosek o naprawę 
uszkodzonej drogi DW 
na ul. Rzeszowskiej za 
mostem. 

Referat RIN Wniosek skierowano do 
Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

13 Józef Ziajka - 
sołtys z 
Posady Górnej 

  Wniosek o usunięcie 
drzewa w pasie 
rzecznym k/K.Ziajki 

Referat ROŚ Wniosek skierowano do 
Zarządcy potoku Tabor. 

14   Wniosek o odmulenie 
rowu przy ul. 3 Maja 
k/A. Wołczańskiego. 

Referat RIN Wniosek został 
zrealizowany. 

 


