
Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek
Odpowiedzialni/Referat/S

tanowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy

Tomasz Rajnik - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o wycinkę drzew na cmentarzu 
komunalnym w Rymanowie.

Referat ROŚ

W miesiącu październiku i grudniu br. dokonano wycinki łącznie 9 
szt. drzew na Cmentarzu Konunalnym w Rymanowie przy ul. 

Kalwaria. W trakcie prowadzonych prac do tut. Urzędu 

wykonanych było kilkanaście telefonicznych interwencji osób, 

które były oburzone na takie dzialania. W związku ze zgloszonym 

przez Pana Radnego wnioskiem, dokonany zostanie kolejny 

przeglad i rozważona potrzeba usunięcia kolejnych drzew oraz 

wystąpienia o decyzję do Starosty Powiatu Krośnieńskiego.

Wniosek o usunięcie śmieci nagromadzonych 
nad zalewem w Sieniawie tzw. "Orzechówka"

Referat ROŚ
Zgłoszenie przekazano do sasiedniej Gminy, gdyż teren tzw. 
"WOPR-ówki ", należy do Gminy Zarszyn.

Wniosek o naprawienie zapadającej się drogi 
asfaltowej przy zjazdach w rynku 

rymanowskim
Referat RIN Wniosek został zrealizowany.

Józef Kijowski - 
radny z Milczy

Wniosek o dokończenie naprawy kanalizacji 
sanitarnej w domu ludowym.

Referat ROŚ
Naprawa kanalizacji sanitarnej w Domu Ludowym w Milczy 
zostala wykonana w ramach Funduszu Sołeckiego.

Krzysztof 
Guzylak - radny z 

Wróblika 

Szlacheckiego

Wniosek o interwencję w sprawie uciążliwości 
funkcjonowania BACUTILU we Wróbliku 

Szlacheckim
Referat ROŚ

Na każde zgłoszenie uciążliwości zapachowej we Wróbliku 
Szlacheckim jest dokonywana w imieniu mieszkańców pisemna 

interwencja do władz Spółki. Również można ją zgłaszać pod 

wskazany w jednym z pism numer telefonu. Jednak nadzór nad 

dzialnością takiego typu zakladu sprawuje Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Krośnie, zaś kontroli dokonać może Inspekcja 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Delegatura w Jaśle.

Wniosek o przygotowanie i rozesłanie w 
formie ulotek bezadresowych materiałów 

informacyjnych o szkodliwości palenia śmieci.
Referat ROŚ

Przygotowany został apel do mieszkanców Gminy Rymanów na 
stronie internetowej  www.rymanow.pl oraz projekt ulotki o 

szkodiwości palenia śmieci. Rownież ulotki finansowane ze 

środków województwa podkarpackiego były rozpropagowane 

wśród mieszkańcow na organizowanym przez EKOSKOP 

zgromadzeniu w Rymanowie Zdroju  pn. "Czyste powietrze dla 

wszystkich".

Wniosek o zamontowanie w Rymanowie 
Zdroju kamery do pokazywania ckiekawego 

miejsca uzdrowiska na żywo.
OI

Jesteśmy w trakcie sprawdzania lokalizacji i infrastruktury 
telekomunikcyjnej.
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Grzegorz 
Wołczański - 

radny z 

Rymanowa

Ignacy Śliwka - 
radny z 

Rymanowa 

Zdroju



Bogdan Buczek - 
sołtys Zmysłówki

Wniosek o uporządkowanie przydrożnych 
rowów z wyciętych gałęzi wzdłuż drogi 

powiatowej w Zmysłówce.
Referat RIN Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

Wniosek o uprzątnięcie z rowów 
przydrożnych elektrośmieci wzdłuż drogi 

Rymanów, ul. Bartoszów - Sieniawa.
Referat ROŚ

Elektrośmieci z rowów przydrożnych, wzdłuż drogi powiatowej 
Rymanów ul. Bartoszów- Sieniawa, zostaly uprzątniętę przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

Wniosek o utworzenie w gminie Rymanów 
funduszu pożyczkowego dla stowarzyszeń.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

Czesław Szajna - 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla 

Rymanów

Wniosek o zamontowanie dodatkowego 
oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. 

Sanockiej w Rymanowie k/starego banku.
Referat RIN Zamontowano dodatkową lampę oświetleniową.

Janusz Delimat - 
sołtys z Ladzina

Wniosek o oznakowanie ulic z numerami 
domów w Ladzinie

Referat RIN i ROŚ Do realizacji w 2016 r.

Andrzej 
Wiernusz - 

Przewodniczący 

Zarządu Osiedla 

Rymanów II

Wniosek o interwencję u zarządcy drogi DW 
887 o konieczność wykonania przeglądu 

gwarancyjnego na chodniku przy  ul. 

Kolejowej w Rymanowie.

Referat RIN

Wniosek został skierowany do Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie.                                                                                      

Z informacji telefonicznej od Kierownika obwodu drogowego w  

wynika, że na 2016 r. zaplanowany jest przegląd chodnika, ale 

dokładna data jeszcze nie jest ustalona. 

Jan Zalisz - sołtys 
z Wisłoczka

Wniosek o naprawienie drogi gminnej 
stanowiącej połączenie z droga powiatową.

Referat RIN Do realizacji w 2016 r.
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Janusz 
Dąbrowowski - 

sołtys  z 

Głębokiego


