
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzial

ni/Referat/Sta

nowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

1 LV 24.06.2014

Krystyna Przybyła - 
Ostap - radna z 

Bzianki

Wystąpiła z wnioskiem o 
zorganizowanie spotkania 

mającego na celu rozważenia 

możliwości wprowadzenia 

innego objazdu dla 

mieszkańców w związku z 

planowaną przebudową 

mostu na drodze powiatowej 

relacji Haczów - Besko.

Referat INW
Wniosek przesłano do Starostwa Powiatowego w 
Krośnie 

2 LV 24.06.2014
Marian Różowicz - 
radny z Klimkówki

Wystąpił z wnioskiem o 
wykonanie prawidłowego 

oznaczenia skrzyżowania 

dróg powiatowych we 

Wróbliku Królewskim (koło 

Krzyża).

Referat INW
Wniosek przesłano do Starostwa Powiatowego w 
Krośnie 

3 LV 24.06.2014

Tomasz RAJNIK - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o przyjęcie przez 
Gminę odcinka drogi w 

rejonie Kalwaria z kórej 

korzystają mieszkańcy jako z 

drogi koniecznej.  

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

4

5

Wniosek o przycięcie 
rosnących krzaków przy 

drodze gminnej na ul. 

Zadwór w Ladzinie.

Referat ROŚ

W przedmiotowej sprawie pracownik ROŚ wraz z 
Panem radnym RM w Rymanowie - dokonali w 

dniu 27.06.2014 r. oględzin w terenie. Po 

uzgodnieniach, Burmistrz Gminy wyraził zgodę 

na oczyszczenie terenu w zamian za pozyskane 

gałęzie.

Wacław Pelczarski 
- radny z Ladzina

24.06.2014LV

Wniosek o podjęcie działań 
mających na celu 

monitorowanie placu, na 

kórym ustawione są 

pojemniki do segregacji 

odpadów w rejonie Kółka 

Rolniczego w Klimkówce. 

Referat ROŚ

Początkowy wniosek dotyczył przestawienia 
pojemnikow przez ZGK Rymanow, jednakże po 

ogledzinach w terenie i rozważeniu innych opcji, 

stwierdzono, że obecne miejsce jest najbardziej 

optymalnym. Miejsce to będzie  monitorowane , a 

pojemniki opróżniane.

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

LV 24.06.2014
Kazimierz KIELAR - 
radny z Klimkówki



6

Wniosek o poprawienie 
nawierzchni żwirowej drogi 

gminnej w kierunku do 

wiatraków.

Referat INW Remont bieżący wykonano.

7

Wniosek o przeprowadzenie 
rozmowy z nabywcą 

wykazanego do sprzedaży 

budynku po byłym Kółku 

Rolniczym we Wróbliku 

Królewskim o pozostawienie 

w nim znajdującego się tam 

obecnie sklepu.

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

8 LV 24.06.2014

Henryk Smolik - 
przewodniczący 

Rady Miejskiej

Wniosek, aby po zakończeniu  
remontu chodników i 

ułożeniu nowej nawierzchni 

w Rymanowie Zdroju 

wyznaczyć przejście dla 

pieszych w rejonie posesji p. 

Kani i p. Penar, które 

połączyłoby ruch pieszy po 

lewej i prawej stronie ulicy 

Zdrojowej.

Referat INW

W dniu 14.08.2014 r. odbyła się wyjazdowe 
posiedzenie Wojewódzkiej Komisji 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trakcie 

którego uzgodniono warunki wprowadzenia 

zmiany oznakowania DW nr 887 w Rymanowie 

Zdroju i DW 889 w Sieniawie. Zarządca 

warunkuje wprowadzenie nowego oznakowania 

wykonaniem przez Gminę zmiany Projektu Stałej 

Organizacji Ruchu w Rymanowie Zdroju i 

Sieniawie. 

9 LV 24.06.2014

Czesław Szajna - 
przewodniczący 

Zarzadu Osiedla 

Rymanów

Wniosek o uporządkowanie 
działki przy ulicy 

Paderewskiego w 

Rymanowie, na której 

nawożona jest ziemia i gruz.

Referat ROŚ

W przedmiotowej sprawie wysyłano w ubiegłym i 
bieżącym roku prośbę o uporządkowanie działki, 

jednocześnie SM prowadziła rozmowy z 

włascicielką o doprowadzenie jej do 

odpowiedniego stanu sanitarnego i 

porządkowego. Właścicielka począkowo 

zadeklarowała jej uporządkowanie, natomiast w 

miesiącu lipcu odmówiła jakiejkolwiek 

współpracy. staramy się nałożyc karę grzywny na 

właściciela - jest to jednak dość skomplikowane 

gdyż obecne przepisy prawne nie dają mozliwości 

skutecznego działania w tych sprawach.

10 LV 24.06.2014

Michał Chentosz - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o wykonanie dwóch 
progów zwalniających na ul. 

Nadbrzeżnej w Posadzie 

Górnej.

Referat INW

W trakcie spotkania w miejscu wskazanym do 
lokalizacji progów zwalniających odbyło się 

spotkanie w wyniku którego ustalono, że montaż 

progów zwalniających pogorszy warunki 

użytkowania dla wszystkich korzystających z 

drogi nie poprawiając warunków bezpieczeństwa.

Wacław Pelczarski 
- radny z Ladzina

24.06.2014LV



11 LV 24.06.2014

Józef ZIAJKA - 
sołtys z posady 

Górnej

Wniosek o wybudowanie 
nowego odcinka chodnika 

przy drodze wojewódzkiej 

od ul. Nadbrzeżnej do posesji 

p. Kani w Posadzie Górnej, 

który połączyłby dojście do 

przebudowanego chodnika 

w Rymanowie Zdroju. 

Odpowiedzi 
udzielono 

podczas sesji.

12 LV 24.06.2014 

Krystyna Przybyła -  
sołtys sołectwa 

Bzianka 

Wniosek o zamontowanie 
1 lampy oświetlenia 
ulicznego przy posesji od 
nr 49 do 51 w Bziance.

Referat RF Wniosek wykonano w dniu 2.07.2014 r.

13

Wniosek o podjęcie działań 
usunięcia wywiezionego 

azbestu przez mieszkańca 

Widacza.

Referat ROŚ

Wraz ze SM w Rymanowie dokonano oględzin w 
terenie. Azbest jest zeskładowany w ilości ok. 3 

m3 na nieruchomości Nr ewd. 1001 - obręb 

geodezyjny Wróblik Królewski, będącej 

własnością mieszkańca m. Widacz. Azbest został 

usunięty.

LV 24.06.2014

Tadeusz 
Chodyniecki - 

radny z Wróblika 

Szlacheckiego



14

niosek o sprawdzenie 
wykonania przez Spółkę 

Wodną montażu drenażu z 

otrzymanej dotacji od Firmy 

Elektrownie Wiatrowe.

Referat INW

Z informacji uzyskanych w firmie Energia 
Wiatrowa Sp. z o.o. wynika, że Rejonowy Związek 

Spółek Wodnych nie otrzymał żadnej dotacji na 

remont drenażu melioracyjnego w m. Klimkówka, 

Ladzin, Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki.

W trakcie inwestycji podwykonawca robót w 

zakresie ułożenia kabla energetycznego zlecał 

wykonanie napraw uszkodzonych drenów i za 

wykonaną robotę rozliczył się ze Związkiem 

Spółek Wodnych. Zgodnie z zapisem protokołu ze 

spotkania w Urzędzie Gminy w Rymanowie 

wszelkie stwierdzone uszkodzenia ciągów 

melioracyjnych naprawiane będą przez Energię 

Wiatrową Sp. z o.o. po zgłoszeniu dokonanym 

przez Urząd Gminy Rymanowie na wniosek 

zainteresowanych stron, które musi określać 

numer działki, na której stwierdzono uszkodzenie 

drenażu i nazwisko właściciela działki.

Jeżeli występują w terenie takie uszkodzenia, to 

niezwłocznie należy przekazać taką informację do 

Urzędu celem przekazania zawiadomienia do 

Inwestora elektrowni wiatrowych.  

LV 24.06.2014

Tadeusz 
Chodyniecki - 

radny z Wróblika 

Szlacheckiego


