
Lp. z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzial

ni/Referat/Sta

nowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

1

Interpelacja w sprawie podjęcia 
wnioskowanych wcześniej i 
uzgodnionych z Komisją 
Bezpieczeństwa - działań 
poprawiających bezpieczeństwo 
na DK 28 w obrębie ulicy 
Kasztanowej w Klimkówce.

Referat RIN

Stanowisko w tej sprawie przedstawił Kierownik 
Rejonu w Krośnie GDDKiA. Zadanie znajduje się 

na liście zadań przewidzianych do realizacji w 

ramach poprawy bezpieczeństwa. Termin 

realizacji uzależniony jest od otrzymanych 

środków na zadania inwestycyjne. 

2

Interpelacja w sprawie uzupełnienia 
znaków drogowych, respektowania 

ograniczeń tonażu, montażu bariery 

ochronnej k/Jakiełowej, 

zabezpieczenia skarpy po 

usuniętych jesionach k/Marii 

Rodzinki, zalewania posesji z drogi 

powiatowej, napraw cząstkowych 

oraz wnioskowanej przez radnego 

przebudowy drogi w ramach 

NPRDL/Schetynówka/

Referat RIN
Interpelacja skierowana została do Starosty 
Krośnieńskiego.

3

Zapytanie – czy Starostwo ma 
wykonaną dokumentację na budowę 

chodnika przy drodze powiatowej - 

wzdłuż ulicy Zdrojowej w Klimkówce ?

Referat RIN
Skierowano zapytanie do Starosty 
Krośnieńskiego.

4

Interpelacja w sprawie 
kanalizacji burzowej na tzw. 
osiedlu ,, Zielona”.

Referat RIN

Obecnie za osiedlu Zielona funkcjonuje 
kanalizacja dzeszczowa, która jest własnością 

Gminy Rymanów, do której mogą się 

indywidualnie przyłączać mieszkańcy. Ze względu 

na brak możliwości odprowadzenia wód 

opadowych pewne fragmenty osiedla 

pozbawione są takiej możliwości.   W wyniku 

spotkania na Osiedlu które odbyło się w dniu 

29.06.2015 r. ustalono wykonanie kraty 

odwodnieniowej na ul. Bohaterów II Wojny 

Światowej.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2015

Grzegorz 
Wołczański - radny 

z Rymanowa

VIII

Kazimierz Kielar - 
radny z Klimkówki

09.06.20
15 r.



5

Interpelacja w sprawie montażu 
progu zwalniającego na ww. 
osiedlu

Referat RIN

W dniu 29 czerwca odbyła się wizja w terenie z 
udziałem Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie, 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 1 oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W wyniku dyskusji 

ustalono lokalizację dwóch progów zwalniających 

na ul. Bohaterów II Wojny Światowej.  W dniu 

02.07.2015 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo 

protestacyjne przeciwko budowie progów 

podpisane przez 32 osoby. W związku z 

powyższym wskazane jest wstrzymanie się z 

budową progów. 

6
Wniosek o wykoszenie placu zabaw na 
osiedlu "Zielona" w Rymanowie

Referat ROŚ

Plac zabaw jest już na bieżąco wykaszany przez 
ZGK Rymanów.

7
Wniosek o wycięcie wierzby na ul. 
Parkowej w Rymanowie,

Referat ROŚ

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzewa gatunek 

wierzba biała, rosnącego w pasie rzecznym potoku 

Tabor w km 18+478 (nr dz. 1507/3), została wydana 

zarządcy terenu tj. Podkarpackiemu Zarządowi 

Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział w Sanoku 

Inspektorat w Krośnie w dniu 1 kwietnia 2015 roku. 

W dniu 18 czerwca 2015 roku została 

przeprowadzona rozmowa z Inspektorem Nadzoru 

PZM i UW Inspektorat Krośnie, który poinformował, 

że są po przetergu na wykonanie prac i drzewo 

będzie usunięte w miesiącu lipcu 2015 roku.

Grzegorz 
Wołczański - radny 

z Rymanowa

VIII
09.06.20

15 r.



8

Wniosek w sprawie nieczystości po 
psach spacerujących po ulicach 
Rymanowa – i nie tylko-oraz 

uciążliwość gniazdowania 
gawronów w Parku im. Anny i 
Stanisława Potockich i w okolicach 
Rynku w Rymanowie.

Referat ROŚ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 6 października 2014 roku w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt usunięcie gniazd 

będzie możliwe od od 16 października do 28 

lutego. 

Odnośnie wniosku dot. nieczystości po psach 

spacerujących będzie przeprowadzona akcja 

poprzez plakaty, ulotki, informacje na stonie 

urzędu „Sprzątaj po swoim czworonogu” 

uświadamiająca właścicieli zwierząt domowych:

jakie zagrożenia niosą nieczystości pozostawione 

przez ich pupilki, gdzie można wrzucić 

nieszystości pozostawione po zwierzętach, jakie 

są konsekwencje nieposprzątania po zwierzęciu. 

Ponadto Straż Miejska na bieżąco informuje i 

poucza włascicieli psów o sprzątaniu nieczystości 

po psach.

9

Wniosek o poprawienie profilu koryta 
rzeki w związku z z zalewaniem 

posesji Litarowicza i Potasiewicza na 

ul. Parkowej w Rymanowie przy 

dużym poziomie wody na rzece Tabor.

Referat ROŚ

W dniu 1 czerwca 2015 roku wystąpiono do

PZMiUW w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie

oraz w sprawie likwidacji łachy żwirowej

zlokalizowanej przy prawym brzegu potoku Tabor w

miejscowości Posada Górna koło Pana Wojciecha

ZIEMBY. 

W dniu 18 czerwca 2015 roku przedstawiciel

PZMiUW Inspektorat Krośnie poinformował, że

prace w sprawie likwidacji łachy żwirowej w

Posadzie Górnej oraz namuliska koło Pana

LITAROWICZA zostaną wykonane w miesiącu lipcu 

2015 roku.VIII
09.06.20

15 r.



9
Wniosek o montaż  koszy na śmieci 
wzdłuż ul. Mitkowskiego i ul. Kalwarii

Referat ROŚ

Dwa kosze uliczne zostaly zamontowane wzdluż ul.

Mitkowskiego na odcinku chodnika prowadzącego

dobudynku UG.Jesli nadal będą zgłaszane potrzeby,

ustanolne zostaną dodatkowe miejsca na ich

lokalizację. Na ul. Kalwaria znajdują się dwa kosze

uliczne i trzy lawki. Dostawiona zostanie jeszcze

jedna ławka na końcowym odcinku. 

10

Wniosek o budowę chodnika na ul. 
Mitkowskiego przy 

nowowyasfaltowanej drodze w 

kierunku ul. Zadwór w Ladzinie.

Referat RIN

Droga łącząca ul. Mitkowskiego w Rymanowie z 
ul. Zadwór w Ladzinie wykonana jest na dz. nr 

1033 w Rymanowie i 2023 w Ladzinie. Wykonana 

nawierzchnia asfaltowa posiada szerokość 3 m, 

natomiat średnia szerokość tych działek wynosi 

3,5 m co uniemożliwia urządzenia chodnika, który 

musi mieć szerokość min. 1,2 m.

11
Wniosek w sprawie kanalizacji 
burzowej na osiedlu ,,Zielona”.

Referat RIN

Obecnie za osiedlu Zielona funkcjonuje 
kanalizacja deszczowa, która jest własnością 

Gminy Rymanów, do której mogą się 

indywidualnie przyłączać mieszkańcy. Ze względu 

na brak możliwości odprowadzenia wód 

opadowych pewne fragmenty osiedla 

pozbawione są takiej możliwości, pewne 

uzgodnione propozycje poprawy w tym zakresie 

zostaną zrealizowane.   

12
Wniosek o zamontowanie ławek 
przy drodze na ul. Kalwaria.

Referat RIN j.w.

13

Wniosek o pomalowanie starych 
ławek oraz usunięcie spod muru 

zdemontowane słupy i zamontować 

bramki do gry w piłkę nożną.

Referat RIN
Słupy zostały usunięte z Parku, a bramki zostały 
zamocowane a ławki zostaną pomalowane.

14
Wniosek o wykonanie schodka przy 
zejściu k.Wityńskiej w Rymanowie.

Referat RIN

Schodki przy zejściu k. P. Wityńskiej zostały 
zlikwidowane i zastąpione jednolitym zjazdem      

2 lata temu na wniosek Zarządu Osiedla 

umożliwiając zjazd dla wózków dziecięcych i 

pojazdów osób niepełnosprawnych. Zabudowa 

ograniczona jest szerokością działki jaką posiada 

Gmina, dlatego też nie ma możliwości 

zlokalizowania dodatkowo schodów.

VIII

Andrzej Biel - 
radny z Rymanowa

09.06.20
15 r.



15

Wniosek o wymianę zniszczonych 
tabliczek z nazwami ulic w 

Rymanowie.
Referat RIN Trwa sukcesywna wymiana tabliczek.

16
Józef Kijowski - 
radny z Milczy

Wniosek o wykoszenie poboczy oraz o 
obcięcie zwisających nad drogą gałęzi 

wzdłuż drogi Rymanów - Zmysłówka  - 

Milcza.

Referat RIN
Wniosek przekazano do Starostwa Powiatowego 
w Krośnie.

17
Józef Oberc - radny 

z Rymanowa

Wniosek o podjęcie działań dot. 
Ograniczenia jazdy motocyklistów 

krosowych na drogach lesnych i 

polnych.

Straż Miejska

Zwiększono patrole w tym zakresie oraz 
pilotażowo ustawiono znaki zakazu na niektórych 

wjazdach na drogi polne i leśne - co da możliwość 

ewentualnego nałożenia mandatu na sprawcę 

wykroczeń.

18
Wniosek o naprawę drogi na ul. 
Jesionowej w Rymanowie 

Referat RIN

Zadanie polegające na wykonaniu nowej 
nawierzchni ul Jesionowej znajduje się na liście 

zadań oczekujących do realizacji. 

19
wniosek o naprawę chodnika na ul. 
Kolejowej w ramach gwarancji PZDW

Referat RIN

Według informacji przekazanej przez Zarząd 
drogi przegląd gwarancyjny chodnika jest 

planowany, ale konkretna data nie jest jeszcze 

ustalona. Gwarancja upływa: I etap 05.07.2016 r.; 

II etap 20.12.2016 r.

20

Krystyna Przybyła - 
Ostap - 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej

Wniosek w sporawie wykoszenia 
działek gminnych i poboczy przy 

drodze powiatowej.
Referat ROŚ

Działki gminne na terenie miejscowości Bzianka 
zostaly wykoszone przez ZGK Rymanów

21
Jan Zlisz - sołtys z 

Wisłoczka
Wniosek o naprawę przepustu na 
drodze gminnej.

Referat RIN

Ze względu na głębokość posadowienia kręgów 
oraz wskazania do zwiększenia średnicy 

przepustu konieczne wydaje się dokonanie jego 

całkowitej przebudowy.

22
Wnosek o odmulenie podmytego 
przepustu pod drogą gminną.

Referat RIN

Przepust znajdujący się w ciągu drogi gminnej 
posiada uszkodzony (podmyty) przyczółek po 

stronie lewej. Ze względu na oddalenie 

przyczółka od jezdni nie ma bezpośredniego 

zagrożenia uszkodzenia nawierzchni jezdni.

VIII

Jan Dudzik - sołtys 
z Bałucianki

Andrzej Biel - 
radny z Rymanowa

09.06.20
15 r.



23
Wniosek o wykoszenie poboczy przy 
drodze powiatowej.

Referat RIN
Wniosek skierowano do Zarządcy drogi 
powiatowej.

24
Józef Ziajka - sołtys 

z Podady Górnej
Wniosek o odwodnienie k/Piwowara. Referat RIN Wykonano.

25

Czesław Szajna - 
Przewodniczacy 

Zarządu Osiedla 

Rymanów I

Wniosek o porawienie widoczności 
kierowcom zjeżdżającym z DW 887 

poprzez przyciecie kombu
Referat ROŚ Rośliny na klombie przy ZOZ-e zostały przycięte.

26
Janusz Dąbrowski - 

sołtys z Głebokiego

Wniosek o odwodnienie boiska 

szkolnego oraz odmulenie rowu pod 

mostem.
Referat RIN Wniosek skierowany został do realizacji.

27

Tadeusz 
Chodyniecki - 

Sołtys z Wróblika 

Szlacheckiego

Wniosek w sprawie mieszkania dla 
państwa Werpulewskich.

Odpowiedzi 
udzielono 

podcza sesji.

VIII

Jan Dudzik - sołtys 
z Bałucianki

09.06.20
15 r.


