
Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2017 

Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek Odpowiedzialni/ 
Referat/ 
Stanowisko 

Aktualny stan załatwienia sprawy 

1 

XXXVIII 01.06.2017 

Kazimierz 
Kielar - radny z 
Klimkówki 

  Kolejny wniosek w sprawie 
remontu drogi powiatowej 
w Klimkówce. 

Referat RIN Według informacji otrzymanej od 
Kierownika Rejonu Dróg Powiatowych 
w Dukli oprócz remontu wykonanego 
masą bitumiczną w najbliższym czasie 
zostanie wykonany remont emulsją 
asfaltową, co poprawi warunki 
przejazdu drogą powiatową. 

2   Wniosek o usunięcie dzikich 
wysypisk przy drodze do 
kopalni. 

Referat ROŚ Wysypisko usunięto, sprawca ukarany 
mandatem. 

3 Andrzej Biel - 
radny z 
Rymanowa 

  Wniosek o odnowienie 
ławek w parku k/Totolotka 
w Rymanowie. 

Referat ROŚ Wniosek został zrealizowany. 

4 Tomasz Rajnik 
- radny z Posad 
Górnej  

  Wniosek o wykoszenie 
pobocza dróg gminnych 
oraz wyegzekwowania od 
prywatnych właścicieli 
zarośniętych nieruchomości 
na ul. Nadbrzeżnej w 
Posadzie Górnej nr 154, 156 
i 157 

Referat ROŚ Wniosek w trakcie realizacji. 

5   Zapytanie o możliwość 
korzystania przez 
rowerzystów z chodnika 
Rymanów Zdrój - Rymanów. 

SM Odpowiedzi na piśmie Panu Radnemu, 
za pośrednictwem Urzędu Gminy w 
Rymanowie, udzielił Pan Komendant 
Komisariatu Policji w Rymanowie. 
Odpowiedź zawiera wyciąg z art. 2 



oraz 33 z ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  
Art. 2 odnosi się do definicji 
ustawowych w szczególności, w tym 
zapytaniu do: drogi, roweru, drogi dla 
rowerów, pasa ruchu dla rowerów, 
wózka rowerowego. Z kolei art. 33 
odnosi się do przepisów dodatkowych 
o ruchu rowerów, motorowerów, 
pojazdów zaprzęgowych. Art. 33 ust. 5 
mówi: “Korzystanie z chodnika lub 
drogi dla pieszych przez kierującego 
rowerem jednośladowym jest 
dozwolone wyjątkowo, gdy: 
1. opiekuje się on osobą do lat 10 
kierującą rowerem 
2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, 
po której ruch pojazdów jest 
dozwolony z prędkością większą niż 50 
km/h, wynosi co najmniej 2 m i 
brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów lub pasa dla rowerów3. 
warunki pogodowe zagrażają 
bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg. silny wiatr, ulewa, gołoledź, 
gęsta), z zastrzeżeniem ust. 6 art. 33 
ust. 6. Kierujący rowerem, korzystając 
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest 
zobowiązany jechać powoli, zachować 
szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym.” 



6   Zapytanie dot. 
dofinansowania udziału w 
zawodach organizowanych 
SZS drużyny piłkarek 
ręcznych z Posady Górnej 
oraz o zmianę ustawy dot. 
wycinki drzew. 

  Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

7 Ignacy Śliwka - 
radny z 
Rymanowa 
Zdroju 

  Zgłosił zniszczenie drogi 
przez las, nad Stomilem w 
Rymanowie Zdroju. 

Referat RA Wniosek w trakcie realizacji. 

8 Józef Kijowski - 
radny z Milczy 

  Wniosek o wykoszenie 
pobocza dróg gminnych, 
powiatowych i 
wojewódzkich. 

Referat RIN Wnioski skierowano do Zarządców 
poszczególnych rodzajów dróg w 
większości zostały zrealizowane. 

9   Wniosek o uporządkowanie 
placu przy domu ludowym 
w Milczy. 

Referat ROŚ Wniosek w trakcie realizacji. 

10   Wniosek o naprawę drogi w 
kierunku Bzianki tzw. 
Szafranówki 

Referat RIN Wniosek zostanie zrealizowany w 
terminie późniejszym. 

11 Bronisław Bruk 
- sołtys z Puław 

  Wniosek o wykoszenie 
poboczy i przycięcie 
zwisających gałęzi przy 
drogach gminnych oraz 
powiatowych - od 
leśniczówki w Pastwiskach 
do mostu nad drogą.  

Referat RIN Wniosek został zrealizowany w 
zakresie wykoszenia poboczy, 
natomiast w zakresie przycinki gałęzi 
wniosek zostanie zweryfikowany pod 
względem konieczności wykonania 
tych prac. 



12 Jan Dudzik - 
sołtys z 
Bałucianki 

  Wniosek o wykoszenie drogi 
powiatowej w Bałuciance. 

Referat RIN Wniosek został zrealizowany. 

13 Jan Zalisz - 
sołtys z 
Wisłoczka 

  Wniosek o naprawę 2 
przepustów drogowych na 
drodze powiatowej 
k/Klimka oraz odmulenia 
rowów przydrożnych 

Referat RIN W trakcie najbliższego objazdu dróg 
pracownicy PZD skontaktują się z 
Panem Janem Zaliszem celem 
ustalenia zakresu wniosku.  

14 Jan Zając - 
sołtys z Królika 
Polskiego 

  Wniosek o naprawę listew 
na ławkach przy stadionie w 
Króliku Polskim. 

  Wniosek w trakcie realizacji. 

15 Józef Ziajka -
sołtys z Posady 
Górnej 

  Wniosek o zamontowanie 
tabliczek informacyjnych dla 
oznaczenia domów za 
Kalwarią. 

Referat RIN Przy najbliższym zakupie 
uzupełniającym tabliczek zostaną 
zamówione tabliczki kierunkowe 
dojazdu do budynków do których 
dojazd prowadzi od ul. Kalwaria.  

16 Janusz 
Dąbrowski - 
sołtys z 
Głębokiego 

  Wniosek o naprawę drogi 
na zalew oraz rozpoznania 
sprawy dzierżawy przez UR 
działki.  

Referat RIN+RF Wysłano pismo do UR w sprawie 
określenia czy działka zostanie 
zagospodarowana zgodnie z umowa 
użyczenia, czy umowa ta ma zostać 
rozwiązana. 

17 Józef Pelczar - 
sołtys z Łazów 

  Wniosek o wykoszenie 
poboczy drogi gminnej oraz 
wycięcie krzaków przy 
krzyżówce z drogą 
powiatową. 

Referat RIN Wniosek został zrealizowany. 



18 Tadeusz 
Chodyniecki - 
sołtys z 
Wróblika 
Szlacheckiego 

  Wniosek o przesunięcie 
wyłączania światła 
ulicznego na ul. Kwiatowej i 
ul. Kolejowej we Wróbliku 
Szlacheckim z 22.30 na 
23.00 

Referat RF W dniu  5 .06.2017 r  zlecono 
sprawdzenie sterowania  oświetlenia 
ulicznego  na ul. Kolejowej  i Zielonej 
we Wróbliku Szlacheckim Pan 
Koczwara Bogdan z posterunku 
energetycznego Besko  sprawdził 
sterowanie  wyłącznie oświetlenia  i 
potwierdził ,że jest ustawione  na 
zegarze  sterującym  na godz.  23 00 
co jest prawidłowe,  równocześnie  
prosił o sprawdzenie czy  był to 
pojedynczy incydent (np.  po burzy)  
czy sytuacja się powtarza,   bo może 
być problem  w programie  zegara 
sterującego . Poinformowałem o tym 
Pana Chodynieckiego Tadeusza   
telefonicznie w dniu 8.06.2017 r  o 
godz. 13 01.  

 


