
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek Odpowiedzialni/Referat/
Stanowisko Aktualny stan załatwienia sprawy

1 XLVI 29.11.2013 Marian RÓŻOWICZ - radny z 
Klimkówki

Wniosek dot. wymiany mostka w okolicy Kółka
Rolniczego i odmulenia rowów wzdłuż drogi
powiatowej. 

Referat INW

Uzgodniono wspólne wykonanie z PZD w 
Krośnie - Gmina zleci remont zjazdu na drogę 
gminną, PZD dokona wyczyszczenia rowu. 
Roboty zostaną wykonane przy sprzyjających 
warunkach pogodowych.

2
Wniosek dot. wyłonienia wykonawcy do 
odśnieżania dróg powiatowych. 

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

3
Wniosek o uzgadnianie z sołtysem lub radnym 
planowanych do realizacji zadań na terenie 
sołectwa.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

4 XLVI 29.11.2013 Kazimierz KIELAR - radny z 
Klimkówki

Zapytanie dot. stawek opłat za gospodarowanie 
odpadami w związku z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

5 XLVI 29.11.2013 Krystyna PRZYBYŁA - OSTAP - 
radna z Bzianki

Wniosek o przygotowanie odwodnienia wokół Domu 
Ludowego oraz o wydłużenie dachu budynku.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

6 XLVI 29.11.2013 Wacław Pelczarski - radny z 
Ladzina

Wniosek o wykopanie studni u Pana Edwarda Rymara 
w Ladzinie.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

7 XLVI 29.11.2013 Stanisław ADAM - radny z 
Milczy

Wniosek o skierowanie pisma do Starosty Sanockiego o 
remont nawierzchni drogi powiatowej Milcza – Besko. Referat INW

Pismem zn. INW.7226.22.2013 
skierowano wniosek do Starosty 
Sanockiego.                                   

8 XLVI 29.11.2013 Maciej KANDEFER - radny z 
Rymanowa

Zapytanie czy na odcinku chodnika od przedszkola do 
centrum Rymanowa będą zamontowane „łańcuchy 
bezpieczeństwa” lub barierki.

Odpowiedzi udzielono 
podczas sesji

9 XLVI 29.11.2013 Tadeusz CHODYNIECKI - radny 
z Wróblika Szlachceckiego

Wniosek o wycięcie drzew, które zagrażają opadnięciu 
na posesję Pana Boczara. Referat ROŚ

Dokonano ogledzin w terenie przedmiotowych 
2szt.drzew, rosnacych w pasie drogi  
wojewódzkiej Nr 887 we Wróbliku 
Szlacheckim. Wzwiazku z powyższym 
wystosowano w dniu 10.12.2013 r.pismo 
ROŚ.6131.288.2013SK-S do Zarządcy Drogi 
Wojewódzkiej o ujęcie drzew w planie 
wyrębu oraz złozenie wniosku o zezwolenie 
na ich wycinkę z uwagi na zagrożenie 
bezpieczeństwa.

Mieczysław TOMKÓW - radny z 
Sieniawy29.11.2013XLVI

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



10 XLVI 29.11.2013 Tomasz RAJNIK - radny z Posady 
Górnej

Wniosek o ustawienie oznaczeń na przejazd do ul. 
Nadbrzeżnej z drogi głównej w Posadzie Górnej. Referat INW Zamontowano tabliczki informacyjne.

11 XLVI 29.11.2013 Andrzej WIERNUSZ - radny z 
Rymanowa

Wniosek o dodatkowe oznaczenie dojazdu do 
Rymanowa Zdroju przy zjeździe z DK 28 oraz na 
pograniczu miejscowości Rymanów i Posada Górna.

Referat INW

W związku z tym, że w obrębie skrzyżowania 
DK28 i DW 887 (Rynek) istnieje 
oznakowanie drogowe E-2b wskazujące 
kierunek "Rymanów Zdrój". Pomimo tego w 
rejonie wjazdu do GOK ustawiono tabliczkę 
kierunkową.  Inne zmiany w oznakowaniu 
DW wymagają zmiany stałej organizacji 
ruchu.
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