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Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/Ref

erat/Stanowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy

1 XLI

Zapytanie dot. udzielenia pomocy dla 

poszkodowanych rolników dotkniętych 

skutkami ulewnych deszczów. 

Referat ROŚ

Kontaktowaliśmy się z Gminą Padew Narodowa, której kiedyś 

pomagaliśmy. Początkowo wyrażali chęć na przyjęcie dla swoich rolników 

siana - jednak potem zrezygnowali. 

2 XLI
Wniosek o przycięcie przez właścicieli

nieruchomości żywopłotów.
Straż Miejska

Zadania są realizowane na bieżąco. W przypadku zauważenia drzewa lub 

krzewu, które wyrasta poza posesję, właściciel działki jest pouczany o 

obowiązkach odpowiedniego przycięcia. 

3 XLI
Wniosek o utylizację rozszarpanej 

zwierzyny na polu w miejscowości Puławy.
Referat ROŚ

Rozszarpana zwierzyna leśna została usunięta przez rolnika właściciela 

łąki przy terenie leśnym.

4 XLI

Wniosek o zamontowanie łapacza wody 

przez właściciela stadniny koni 

chroniącego przed wylewaniem się 

wody na drogę. 

Referat INW
Pismem zn.INW.7226.12.2013 skierowano wniosek do Starosty 

Powiatowego w Krośnie - zjazd z drogi powiatowej.

5 XLI 25.06.2013
Tadeusz CHODYNIECKI - radny z 

Wróblika Szlachceckiego

Wniosek dot. wyjazdów OSP na 

uroczystości gminne oraz zasad 

ponoszenia kosztów wykaszania traw 

wokół budynku remizy.

Odpowiedzi 

udzielono podczas 

sesji

6 XLI 25.06.2013
Andrzej WIERNUSZ - radny z 

Rymanowa

Wniosek o wycinkę zakrzaczeń na

byłym wysypisku śmieci (Nowa Wieś,

Zmysłówka)

Referat ROŚ

Odczyszczenie dzialki gminnej, której wlaścicielem jest Gmina Rymanów, 

zostanie wykonane w okresie jesienno-zimowym w ramach posiadanych 

środkow finansowych na ten cel.

7 XLI 25.06.2013 Stanisław ADAM - radny z Milczy
Wniosek o usunięcie bariery na ul.

Słonecznej w Milczy.
Referat INW Zlecono wykonanie demontażu.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2013

25.06.2013
Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Bronisław BRUK - radny z Puław25.06.2013



8 XLI 25.06.2013
Michał CHENTOSZ - radny z 

Posady Górnej

Wniosek o utwardzenie ścieżki łączącej

Posadę Górna „tzw. Górkę” z Kalwarią.
Referat INW

W dn. 9.07.2013 r. odbyła się w terenie wizja lokalna z udziałem 

Radnych, Sołtysa i Mieszkańców na której przedyskutowano różne wersje 

załatwienia sprawy. Podjęte zostaną działania w kierunku ew. zmiany 

lokalizacji ścieżki (drogi). Po uzyskaniu zgód podjęte zostaną działania 

zmierzające do załatwienia wniosku.

9 XLI
Wniosek o wykoszenie działek gminnych 

(koło sklepu oraz na nowym osiedlu).
Referat ROŚ

Wskazane tereny działek gminnych z terenu miejscowości Bzianka, zostay 

zlecone ZGK w Rymanowie do wykoszenia, co zostało wykonane.

10 XLI Wniosek o remont mostu w Bziance. Referat INW

11 XLI

Wniosek o oczyszczenie rowu przy drodze 

powiatowej (naprzeciwko sklepu i 

mleczarni).

Referat INW

12 XLI

Wniosek o ogrodzenie placu zabaw na 

Osiedlu ul. Sikorskiego i ul. Boh. II Wojny 

Światowej.

Referat ROŚ
Ogrodzenie terenu zostanie wykonane w tym roku na przełomie września i 

października.

13 XLI

Wniosek o obniżenie znaku zakazu ruchu  

mieszczącego się na ul. Piłsudskiego kilka 

metrów niżej.

Referat INW
Znak został przesunięty do końca wjazdu na parking przy bud. Poczty 

Polskiej.

14 XLI
Wniosek o wymianę nawierzchni chodnika 

koło dr Pniaka.
Referat INW Zadanie zostało wykonane.

15 XLI

Wniosek o usunięcia lub obniżenia barier 

ochronnych przy wyjeździe z ul. Wesołej w 

Rymanowie.

Referat INW Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Pismem zn.INW.7226.12.2013 skierowano wnioski do Starosty 

Powiatowego w Krośnie.

Czesław SZAJNA - 

przewodniczący Zarządu Osiedla w 

Rymanowie

25.06.2013

Krystyna PRZYBYŁA - sołtys z 

Bzianki
25.06.2013


