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

1
Wniosek o remont chodnika i drogi 
na ul. Mitkowskiego w Rymanowie 
przy posesji Oziminy.

Referat INW

Dokonano wizji lokalnej w terenie i oszacowano 
koszty różnych wersji rozwiązania problemu. W 
najbliższym czasie zostanie wybrana wersja 
optymalna pod względem kosztów i zadanie 
zostanie zrealizowane. 

2

Wniosek o odwodnienie odcinka 
chodnika w Rymanowie przy posesji 
Oberca, Sołtysika 
i Miki.

Referat INW

Dokonano wizji lokalnej w terenie i w związku z 
brakiem możliwości odwodnienia w ramach 
działek będących własnością Gminy ustalono 
odwodnienie w formie studni chłonnej. 

3 LIII 16.05.2014
Tomasz RAJNIK - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o zamontowanie tabliczek 
informacyjnych (kierunkowskazów 
ulic) do poszczególnych ulic 
oddalonych od głównej ulicy w 
Posadzie Górnej. Referat INW

Dokonano rozeznania wniosku pod kątem 
właściwości oznaczenia ulic oraz dojazdu do ul. 
Nadbrzeżnej z ul. 3-go Maja. W ubegłym roku 
ustawiono tabliczki kierunkowe na ul. 3-go Maja. 
Wprowadzenie na tablicach numerów budynków 
wiązałoby się z koniecznością wymiany 
wszystkich tablic. Aktualnie zamontowane tablice 
z nazwami ulic są nowe i nieuzasadniona byłaby 
ich wymiana. 

4 LIII 16.05.2014
Kazimierz KIELAR - 
radny z Klimkówki

Wniosek o odmulenie rowów przy 
wszystkich drogach  w miejscowości 
Klimkówka.

Referat INW
Po zakończeniu remontów nawierzchni dróg na 
terenie Gminy, w miarę możliwości finansowych 
realizowane będą odmulania rowów.

5 LIII 16.05.2014

Henryk SMOLIK - 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej w 

Rymanowie

Wniosek o dokonanie przeglądu 
starego drzewostanu w Rymanowie 
Zdroju lub o przycięcie gałęzi 
kasztanowców.

Referat ROŚ

Dokonano przeglądu stanu drzew 
(kasztanowców) w Rymanowie Zdroju. Pismo 
zostało skierowane do zarządcy terenu - PZDW 
oraz przewodniczącego zarządu osiedla.

6 LIII 16.05.2014
Józef ZIAJKA - 

radny z Posady 
Górnej

Wniosek o wystąpienie do PZMiUW 
wykoszenie traw wokół pasa 
rzecznego za ul. Nadbrzeżną w 
Posadzie Górnej.

Referat ROŚ
Skierowano pismo do PZMiUW w Rzeszowie oraz 
do Inspektoratu w Krośnie. Przesłano do 
wiadomości Pana J. Ziajka i H. Smolika. 

Andrzej Wiernusz - 
radny z 

Rymanowa
LIII 16.05.2014

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



7 LIII 16.05.2014
Krystyna Przybyła - 

Ostap - radna z 
Bzianki

Wniosek dot. oczyszczenia rowu 
przy drodze powiatowej, 
naprzeciwko sklepu i mleczarni.

Referat INW

Z informacji uzyskanych w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie wynika, że w bieżącym 
roku będzie  realizowana przebudowa całej drogi 
nr 2006R Haczów - Besko.

8 LIII 16.05.2014
Adam Szajna - 
Sołtys z Milczy

Wniosek o rozdzielenie łączących się 
rowów przy ul. Leśnej w Milczy. Referat INW

Wniosek pismem zn. INW.7226.14.2014 
skierowano do Starosty Krośnieńskiego gdyż 
dotyczy rowów przy drodze powiatowej nr 
2007R Milcza - Besko.

9 LIII 16.05.2014
Jan DUDZIK - 

sołtys z Bałucianki
Wniosek o poprawienie przepustu
wokół posesji Zarzyckiego. Referat INW

Wykonanie robót związanych z poprawą 
przepustu następi w m-cu lipcu przed 
planowanym wykonaniem dywanika 
bitumicznego. 
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