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

isko
Aktualny stan załatwienia sprawy

1 LVII 29.08.2014

Kazimierz 
Kielar - radny 

z Klimkówki

Wniosek o przycięcie 
drzewa zlokalizowanego 

naprzeciwko 

przepompowni w 

Klimkówce, które 

ogranicza oświetlenie 

uliczne.

Referat ROŚ

W dniu 12.09.2014 r. zostały dokonane przez 
pracownika referatu ROŚ oględziny i ustalenia w 

terenie, o czym został poinformowany p. K.  

KIELAR. W dniu 21.10.2014 r. pracownicy ZGK w 

Rymanowie dokonali przycięcia 3 szt. drzew, 

które ograniczały oświetlenie uliczne.

2 LVII 29.08.2014

Bronisław 
BRUK - radny 

z Puław

Wniosek o uzupełnienie 
wyrw w drodze na 

objeździe do Wisłoczka 

oraz poprawienie drogi 

przy spółdzielni w 

Wisłoczku.

Referat INW
Pismem znak INW.7226.22.2014 z dnia 
skierowano wystąpienie do Starosty Sanockiego.

3

Wniosek o podjęcie 
działań w celu poprawy 

przejazdu przez bród w 

miejscowości Pastwiska. 
Referat INW

Pismem znak INW.7226.22.2014 z dnia 
skierowano wystąpienie do Starosty Sanockiego.

4

Wniosek o utwardzenie 
drogi w obrębie pasa 

drogowego na ul. Długiej 

w Sieniawie.

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

5

Wniosek o naprawienie 
dziury w drodze 

powiatowej na ul. 

Paderewskiego w 

Rymanowie

Referat INW
Realizację wniosku zgłoszono telefonicznie 
zarządcy drogi.

6

Wniosek o wykonanie 
oświetlenia ulicznego na 

ul. Bartoszów

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

7 LVII 29.08.2014

Czesław 
Szajna - 

przewodniczą

cy Zarzadu 

Osiedla 

Rymanów

Wniosek o zabudowanie 
wiat przystankowych na 

ul. Rynek w Rymanowie.
Referat INW

Zlecono wykonanie częściowej zabudowy
przystanku w zakresie uzgodnionym z

Wnioskodawcą. 

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2014

Mieczysław 
Tomków - 

radny z 

Sieniawy

29.08.2014LVII

Dariusz 
KRÓLICKI - 

radny z 

Rymanowa

29.08.2014LVII



8

Wniosek o naprawę 
łapacza wody koło 

posesji Fabiszów na ul. 

Kasztanowej w 

Rymanowie Zdroju, który 

podczas ruchu kołowego 

pojazdów powoduje 

uciążliwy hałas.

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

9

Wniosek o postawienie 
znaku „ślepa uliczka” na 

osiedlu w Rymanowie 

Zdroju.

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

10

Wniosek o postawienie 
znaku o ograniczeniu 

prędkości, wzdłuż ul. PCK 

w Rymanowie Zdroju.

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

11

Wniosek o postawienie 
lustra  lub wycięcie 

drzewa przy wyjeździe z 

ul. Kasztanowej w 

Rymanowie Zdroju.

Referat INW

W związku z koniecznością opracowania zmiany
stałej organizacji ruchu wynikającej z Uchwały

Rady Miejskiej Nr LVII/587/14 Rady Miejskiej w

Rymanowie wniosek ws. lokalizacji lustra

zostanie dołączony do zakresu opracowania.

12 LVII 29.08.2014

Grażyna 
SKOLARCZYK - 

radna 

powiatu 
krośnieńskiego

Wniosek o uzupełnienie 
płyt na przejeździe przez 

bród przez rzekę – 

przejazd łączy ul. 

Gospodarską z ul. Jasną w 

Rymanowie.

Płyty drogowe na przejeździe przez rzekę przy ul. 
Gospodarskiej zostały oczyszczone                        z 

namułów, a sam dojazd został częściowo 

utwardzony materiałem kamiennym. W chwili 

obecnej nie posiadamy wolnych płyt betonowych, 

które można by było wykorzystać do tego celu.W 

związku z wnioskiem dotyczącym opracowania 

dokumentacji na budowę nowego mostu przy ul. 

Gospodarskiej nieuzasadnione byłoby ponoszenie 

kosztów związanych z przebudową przejazdu, 

który w przypadku budowy mostu musi zostać 

rozebrany.

29.08.2014

Alicja 
Kopecka - 

Przewodniczą

ca Zarządu 

Osiedla 

Rymanów 

Zdrój

LVII


