
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/R

eferat/Stanowisk

o

Aktualny stan załatwienia sprawy Uwagi

44 IX/2011 20.05.2011  Bronisław Bruk - radny

W sprawie stanu mostu w 

Pastwiskach oraz jego objazdu 

w bród przez Wisłok. W imieniu 

mieszkańców Puław, 

Wisłoczka i Rudawki zwraca 

się 

z prośbą o interwencję w tej 

sprawie do Premiera oraz 

parlamentarzystów z naszego 

regionu. Brak możliwości 

przejazdu przez most pojazdów 

powyżej 3,5 t ograniczy 

działalność rolników oraz 

dowóz dzieci do szkół w 

Sieniawie, Rymanowie i 

Krośnie.

Referat INW

Wystosowane zostało pimo informacyjne do 

Wojewody Podkarpackiego.                         

Podjęte zostały działania, aby wspólnie z 

Powiatem Sanockim i Powiatem Krośnieńskim 

dokonać bieżącego remontu istniejącego mostu 

w celu zwiększenia jego nośności do 6 ton co 

pozwoli na bezpieczne kursowanie autobusów 

komunikacji publicznej.                  Nadal 

czynione będą starania w kierunku pozyskania 

środków z budżetu państwa na budowę nowego 

mostu. 

45 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Postawienie  znaku „teren 

zabudowany” na DW 889 

Sieniawa – Bukowsko w 

miejscowości Sieniawa  

ograniczającego prędkość w 

obszarze zabudowanym. Znak 

poprawi bezpieczeństwo na 

drodze pozbawionej ciągu 

pieszego

Referat INW

Wspólnie z zarządcą drogi PZDW w Rzeszowie - 

Rejon w Rymanowie dokonano wizji lokalnej 

pod względem zgodności ustawienia znaków 

drogowych przy ul. Długiej w Sieniawie. W 

obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 

Rymanów-Głębokie dokonano zmiany 

organizacji ruchu oraz ustawiono znaki 

ograniczające prędkość do 30 km/godz. Do 

wyonania pozostało oznakowanie poziome. 

Rodzaj i miejsca ustawienia znaków 

odpowiadają ustaleniom planu organizacji 

ruchu, który posiada PZDW.

46 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Konieczność naprawienia drogi  

powiatowej nr 2112R na 

odcinku od Sieniawy -  do ul. 

Bartoszów w Rymanowie, ok. 

150 mb

Referat INW

Pismem zn. 7226.17.2011 wystąpiono do 

Starosty Krośnieńskiego o dokonanie remontu 

drogi powiatowej na odc. ok.. 150 mb.

47 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Niezwłoczne powiadomienie 

służb o wpływie na jakość 

wody pitnej w zbiorniku w 

Sieniawie przejeżdżających w 

bród pojazdów, w tym 

rolniczych używanych do 

opryskiwań roślin. 

Referat ROŚ

Złożony przez Radnego wniosek potraktowany 

zostanie, jako agrumant do wystąpienia na 

wniosek radnego P. BRUKA z prośbą o 

interwencję dot przejazdu w brud rzeki do 

Premiera i parlamentarzystów z naszego 

regionu (patrz punkt 44)

48 IX/2011 20.05.2011 Maciej Kandefer - radny

Urządzenie nowych miejsc 

parkingowych poza rynkiem w 

Rymanowie 

Referat INW

Dokonano rozeznania wt. budowy parkingu; do 

10 miejsc - zgłoszenie budowy, powyżej 10 

miejsc - pozwolenie na budowę. Podjęto 

rozmowy z potencjalnymi oferentami na 

opracowanie dokumentacji na parking przy 

Domu Kultury.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie



49 IX/2011 20.05.2011 Maciej Kandefer - radny

Ustawienie znaku zakazu 

postoju przed sklepem „SOPEX” 

w Rymanowie

Referat INW

Znak zatrzymywania i postoju w obrębie sklepu 

"SOPEX" zaopatrzono w informację 

ograniczającą postój ponad 15 minut.

50 IX/2011 20.05.2011 Andrzej Pitrus - radny

Zdemontowania licznika 

energetycznego oświetlenia 

ulicznego w Bałuciance 

Referat INW 

Układ pomiarowy energii elektrycznej został 

zdemontowany czasowo, dla wykonania 

dodatkowych prac. Przewidywany termin 

ponownego uruchomienia oświetlenia 

1.07.2011.

51 IX/2011 20.05.2011 Andrzej Pitrus - radny

Konieczność pilnej naprawy II

mostu w Bałuciance oraz

naprawy końcowego odcinka

drogi powiatowej w tej

miejscowości nr 2112 R Królik

Polski - Bałucianka

Referat INW

Pismem zn. 7226.17.2011 wystąpiono do 

Starosty Krośnieńskiego o naprawę mostów II i 

III w kierunku Bałucianki. Naprawa odcinka 

drogi nastąpiła przed wusłaniem pisma.

52 IX/2011 20.05.2011 Stanisław Adam - radny

Wystąpienie do Starosty

Krośnieńskiego w sprawie

konieczności odmulenia rowu

przy drodze powiatowej nr

2007R Milcza – Besko w Milczy

na ul. Leśnej

Referat INW

Pismem zn. 7226.17.2011 wystąpiono do 

Starosty Krośnieńskiego o odmulenie rowu przy 

drodze powiatowej.

53 IX/2011 20.05.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

Wniosek o naprawienie nowego

przystanku autobusowego koło

Proroka we Wróbliku

Królewskim

Referat INW Przystanek został naprawiony.

54 IX/2011 20.05.2011 Tadeusz Chodyniecki - radny

Wniosek o wykoszenie traw 

przy Domu Ludowym przez 

zarządcę działki tj. Podkarpacki  

Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Rzeszowie

Referat INW

Pismem ROŚ.6132.4.2011.MR z dnia 

27.05.2011 r. zobowiązano PZMiUW - zarządcę 

dzialk - do jej wykoszenia.

55 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Wykoszenie traw na działce 

gminnej k/Kościoła w Sieniawie 

Referat ROŚ

Tereny działek gminych zostały wykazane i 

zlecone Umową ROŚ/16.2011.MR z dnia 

20.05.201 r. do wykoszenia ( w tym dzialka Nr 

ewid. 1066/4 w Sieniawie ) Termin realuizacji do 

31 maja 2011 r.

56 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Wystąpienie z wnioskiem do 

Starosty Krośnieńskiego w 

sprawie wycinki zakrzaczeń przy 

drodze powiatowej nr 2111R 

Sieniawa -  Głębokie 

Referat INW

Pismem zn. 7226.17.2011 ponownie 

wystąpiono do Starosty Krośnieńskiego o 

wycinkę zakrzaczeń przy drodze powiatowej.

57 IX/2011 20.05.2011 Mieczysław Tomków - radny

Wystąpienie do Starosty 

Krośnieńskiego w sprawie o 

postawienia znaku 

ograniczającego prędkość  na 

drodze powiatowej nr 2111R 

Sieniawa Rymanów w terenie 

zabudowanym w miejscowości 

Sieniawa

Referat INW

Pismem zn. 7226.17.2011 ponownie 

wystąpiono do Starosty Krośnieńskiego o 

ustawienie znaku ograniczenia prędkości.

58 IX/2011 20.05.2011 Kazimierz Kielar - radny 
Zaprojektowanie i wybudowanie 

zatoki autobusowej k/Dworu 

Ostoia w Klimkówce

Referat INW
Wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy 

opracowaniach planów na lata przyszłe. 



59 IX/2011 20.05.2011

Czesław Szajna - 

Przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 1

Zabezpieczenie włazu 

studzienki telefonicznej na ul. 

Podgórze 

Referat INW Zgłoszono na "błękitną linię" TP S.A.

60 IX/2011 20.05.2011

Czesław Szajna - 

Przewodniczący Zarządu 

Osiedla nr 1

Naprawa schodków na ul.

Piekarskiej oraz zejścia przy

szkole na ul. Bieleckiego w

Rymanowie

Referat INW

Pismem zn. INW.7226/18/2011 zwrócono się do 

zarządcy drogi GDDKiA o naprawę schodów i 

chodnika wzdłuż ul. Bieleckiego.

61 IX/2011 20.05.2011

Henryk Smolik -

Przewodniczący RM
Poszerzenie parkingu przy

Gminnym Domu Kultury
Referat INW

Dokonano rozeznania wt. budowy parkingu; do 

10 miejsc - zgłoszenie budowy, powyżej 10 

miejsc - pozwolenie na budowę. Podjęto 

rozmowy z potencjalnymi oferentami na 

opracowanie dokumentacji.


