
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek
Odpowiedzialni/Refe

rat/Stanowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy

1

Interpelacja w sprawie wystąpienia do 

GDDKiA Oddział w Rzeszowie celem 

uwzględnienia i wprowadzenia zmian 

w organizacji ruchu na DK nr 28 

poprzez wybudowanie oznakowanego 

przejścia dla pieszych na wysokości 

skrzyżowania z drogą powiatową i 

gminną oraz pasa do lewoskrętu na 

tym skrzyżowaniu z uwagi na wypadki 

śmiertelne mieszkańców.

Referat INW

W tej sprawie odbyło się spotkanie z Z-cą 

Dyrektora GDDKiA w Rzeszowie. Uzgodniono 

podjęcie działań zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa poprzez ustawienie określonych 

zakazów na odcinku tej drogi.

2

Wniosek w sprawie uregulowania 

koryta rzeki Morwawy i potoku 

Świętokrzyskiego.

Referat ROŚ

Z dniem 14 lutego 2014 r. przygotowane zostało 

wystapienie do PZMiUW i RZGW po spotkaniu 

odbytym w dniu 06.02.2014 r. w sprawie podjęcia 

pilnych prac zabezpieczajacych na potokach i 

ciekach na terenie Gminy Rymanów, w tym 

koryta potoku Morwawa i Świętokrzyskiego. 

PZMiUW w dniu 25.02.2014 r. wraz z służbami 

terenowymi w obecności p. K. KIELARA dokonali 

przegladu potoków. 13 marca br. odbyło się 

kolejne spotkanie w tej sprawie z Z-cą Dyrektora 

PZMiUW W. Szczęchem. Podjęte zostały decyzje, 

że opracowana zostanie dokumentacja na 

wykonanie w tym roku koniecznych zabezpieczeń 

na Taborze i Florze. Mam nadzieję, że te ustalone 

zadania zostaną wykonane. 

3 L 14.02.2014

Wacław 

PELCZARSKI - 

radny z Ladzina

Wniosek o  dokończenie przecinki 

gałęzi w Parku Podworskim w 

Ladzinie.

Referat ROŚ

W miesiącu lutym dokonano niezbędnej przycinki 

gałęzi zwieszonych nad drogą gminną przy ul. 

Zadwór w Ladzinie, po uzgodnieniach z 

wlascicielem sasiadującej nieruchomości oraz z 

Konserwatorem Zabytkow. Na dzien dzisiejszy w 

ocenie fachowców te 2 konary nie stanowią 

zagrożenia. Przy sprzyjających warunkach, myślę 

że znajdziemy jakiś sposób na usunięcie tych 

gałezi.

Kazimierz KIELAR - 

radny z Klimkówki
14.02.2014L

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



4 L 14.02.2014

Andrzej PITRUS - 

radny z Królika 

Polskiego

Wniosek o wystąpienie do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich o urządzenie 

przejścia dla pieszych w okolicy ZSP 

w Króliku Polskim.

Referat INW
W tej sprawie uzgodnione zostanie spotkanie 

Radnych z Zarządcą drogi.

5 L 14.02.2014

Andrzej Wiernusz - 

radny z 

Rymanowa

Wniosek w sprawie naprawienia 

przepustu w Nowej Wsi w 

Rymanowie przy drodze powiatowej 

Rymanów - Milcza.

Referat INW
Pismem zn. INW.7226.8.2014 z dnia 20.02.2014 r.

wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

6 L

Wniosek dot. naprawy nawierzchni 

schodów przy Domu Ludowym w 

Bziance, wybudowania płytki 

odbojowej oraz zadaszenia nad 

drzwiami.

Referat INW
Roboty z wykonaniem prac we wnioskowanym

zakresie zostaną wykonane do 30.04.2014 r. 

7 L

Wniosek o ustanowienie znaku 

ostrzegającego „uwaga zwierzęta 

domowe” na drodze powiatowej 

Besko – Haczów.

Referat INW
Pismem zn. INW.7226.8.2014 z dnia 20.02.2014 r.

wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

8

Wniosek dot. obowiązywania na 

terenie zalewu w Sieniawie ustawy o 

bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach 

wodnych (Dz. U. 2011 r., Nr 208, poz. 

1240).

Referat ROŚ

Przygotowano odpowiedź dla p. Radnego w tej

sprawie. Z racji braku opinii prawnych w tej

sprawie postaram się wystąpić do prasy

samorzadowej pt. "Współnota" o interpretację.

9

Ponowny wniosek o ustanowienie 

ograniczenia prędkości na drodze 

wojewódzkiej Nr 997 Sieniawa - 

Szczawne oraz wybudowania 

chodnika na ul. Długiej.

Referat INW
Planowane jest spotkanie Radnych z Zarządcą 

drogi.

10

Wniosek o zmianę imienia parku w 

Rymanowie Zdroju na park A. i St. 

Potockich.  

Odpowiedź udzielono 

podczas sesji Rady 

Miejskiej

11

Wniosek o umocnienie brzegów na 

potoku pomiędzy Posadą Górną a 

Rymanowem Zdrojem na wysokości 

przepompowni wody.

Referat ROŚ

Z dniem 14 lutego 2014 r. przgotowane zostało 

wystapienie do PZMiUW i RZGW po spotkaniu 

odbytym w dniu 06.02.2014 r. w sprawie podjęcia 

pilnych prac zabezpieczajacych na potokach i 

ciekach na terenie Gminy Rymanów, w tym na 

potoku Tabor.

Mieczysław 

Tomków - radny z 

Sieniawy

14.02.2014

Henryk SMOLIK - 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w 

Rymanowie

14.02.2014

L

L

Krystyna Przybyła - 

Ostap - radna z 

Bzianki

14.02.2014



12

Wniosek dot. uporządkowania 

terenu wokół działki na 

ul.Kasztanowej. P. Lubiewskiej

Referat ROŚ

Wysłano z dniem 13.03.2014 r. pismo do 

właścicielki nieruchomości o uporządkowanie 

terenu. Pismo potwierdzone odbiorem w dniu 

21.03.2014 r. Prace porządkowe są obecnie 

prowadzone.

13

Wniosek o zabezpieczenie 

kasztanowców w parku zdrojowym i 

przy drodze wojewódzkiej przed 

”chorobą”.

Referat ROŚ

Po kontakcie z firmą, która wykonywała 

szczepienia w latach poprzednich, otrzymano 

odpowiedź, iż środek, którym szczepiono 

kasztanowce, jest wycofany z produkcj i 

stosowania, dlatego nie jest możliwym 

zaszczepienie drzew.

14

Wniosek o ograniczenie prędkości 

na drodze wojewódzkiej Nr 887 lub 

wprowadzenia patroli w centrum 

Rymanowa Zdroju w związku z 

nadmierną prędkością pojazdów.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

15 L 14.02.2014

Dariusz KRÓLICKI - 

radny z 

Rymanowa

Wniosek dot. uporządkowania 

terenu wokół działki na ul. 

Paderewskiego przy skrzyżowaniu z 

ul. Dworską.

Referat ROŚ

Wysłano z dniem 19.02.2014 r. pismo do 

właścicielki nieruchomości o uporządkowanie 

terenu. Pismo potwierdzone odbiorem w dniu 

10.03.2014 r. Prace porządkowe są obecnie 

prowadzone.

16 L 14.02.2014

Tomasz RAJNIK - 

radny z Posady 

Górnej

Wniosek dot. podjęcia  działań dot. 

promocji gminy w innych regionach 

Polski.

Odpowiedź udzielono 

podczas sesji Rady 

Miejskiej

Henryk SMOLIK - 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w 

Rymanowie

14.02.2014L






