
Lp.
Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowied
zialni/ 

Referat/ 

Stanowisk

o

Aktualny stan załatwienia sprawy

1

Krzysztof 
Guzylak - radny z 

Wróblika 

Szlacheckiego

Wniosek o zaproszenie na spotkanie z 
radnymi przedstawiciela Firmy "UTIRES" 

oraz PZDW w Rzeszowie.

Referat RA 
i ROŚ

Termin spotkania został ustalony na dzień 26.07.2016 r. (wtorek) 

na godz. 1030 w Urzędzie Gminy. Następnie planowany jest wyjazd 

do Zakładu we Wróbliku Szlacheckim. Spotkanie w sprawie DW 

887 może odbyć się w Rzeszowie.

2

Kazimierz Kielar - 
radny z 

Klimkówki

Wniosek o naprawę obsuniętego 
przepustu na ul. Ogrodowej w Klimkówce.

Referat 
RIN

Wniosek został zrealizowany.

3

Wniosek o naprawę nawierzchni dróg na 
ulicy Piekarskiej, Kilińskiego oraz Bocznej 

w Rymanowie.

Referat 
RIN

Dokonano wstępnej wyceny kosztów wykonania warstwy 
wyrównawczej na ulicach Piekarska, Kilińskiego i Boczna średniej 

grubości warstwy 4 cm. Łączny koszt nawierzchni wyrównaczej to 

117.963,26 zł brutto, z tym że koszt ten nie uwzględnia kosztów 

które można szacować dopiero po wykonaniu warstwy 

wyrównawczej tj. regulacji 18 szt. włazów studzienek, 14 szt. 

kratek ściekowych (nietypowe) oraz 11 szt. ulicznych skrzynek na 

zaworach wodociągowych. W tym tygodniu usuwane będzie 

kolejne zapadlisko, które powstało na skutek załamania kręgów 

betonowych kanalizacji deszczowej; jest to już kolejny odcinek 

kanalizacji gdzie pojawia się ten problem. Na początek zlecimy 

kamerowanie tych odcinków sieci i wtedy podejmiemy decyzję co 

do realizacji wniosku - poinformujemy co i w jakiej kolejności 

należy wykonać.

4

Zapytanie dot. liczby dzieci w przedszkolu 
w Milczy oraz o organizację roku szkolnego 

2016/17.
Referat RA Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Andrzej Biel - 
radny z 

Rymanowa

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2016

28.06.2016



5

Wniosek o udzielenie informacji dot. 
budowy tężni solankowej w Rymanowie 

Zdroju w aspekcie kosztów jej wykonania, 

celowości budowy, eksploatacji oraz czy 

jest to urządzenie lecznicze w rozumieniu 

ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.

Referat RA 
i RIN

Tężnia jest urządzeniem lecznictwa uzdrowiskowego w myśl art. 5 ust. 

1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399 ze zm.). Jej budowy 

dokonano w celu poprawy infrastruktury uzdrowiskowej, która ma 

służyć zarówno kuracjuszom jak i mieszkańcom Gminy Rymanów. 

Projekt tężni został wykonany przez architektów Stefana Stempina oraz 

Marka Gransickiego, który sprawowali też nadzór autorski nad 

wykonaną inwestycją. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez 

Konserwatora Zabytków i geologa uzdowiskowego. Koszt opracownia 

projektowego tężni wraz z nadzorem autorskim wyniósł 17.220,00 zł. 

Tężnia zaopatrzona jest w wodę mineralną TYTUS - certyfikowaną jako 

surowiec leczniczy używany do kąpieli oraz inhalacji. Woda 

dostarczana jest do tężni na podstawie zawartej umowy pomiędzy 

Zarządem Uzdrowiska Rymanów S.A. a Gminą Rymanów na najbliższe 

10 lat. Wykonanie altany o konstrukcji drewnianej dokonano na 

podstawie umowy zawartej z Panem Władysławem Pająkiem 

prowadzącym Firmę Remontowo - Budowlaną z siedzibą: Dzianisz 91, 

34-514 Dzianisz na kwotę 110.000,00 zł brutto. 

Dostawę i montaż tężni solankowej zewnętrznej dokonano na 

podstawie umowy zawartej z Panem Kazimierzem Łapczukiem 

zamieszkałym: ul. Jaskrów 4, 75-546 Koszalin oraz Panem Romanem 

Łangowskim zamieszkałym: ul. Okopowa 6a/4, 78-100 Kołobrzeg 

działającymi w ramach spółki cywilnej pod nazwą ,,Amfiteatr” z 

siedzibą: ul. Fredry 1,  78-100 Kołobrzeg, na kwotę 102.090,00 zł 

brutto. Przygotowania podłoża, wykonanie przyłączy oraz 

zagospodarowanie terenu tężni wykonał Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Rymanowie za kwotę 70.000,00 zł. Łączne koszty 

realizacji tężni solankowej w Rymanowie Zdroju wyniosły 299.310,00 

zł.

6

Zapytanie dot.  znajdującej się na BIP 
Rymanów  listy osób i instytucji, którym 

umorzono podatek lub uzyskały pomoc 

publiczną oraz o planowane 

przekształcenie ZGK w spółkę gminną.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

7
Józef Kijowski - 
radny z Milczy

Wniosek o wykoszenie poboczy dróg 
gminnych.

Referat 
RIN

Rozpoczęcie drugiego koszenia poboczy dróg gminnych 
planowane jest na początek sierpnia i wniosek zgłoszony przez 

Radnego zostanie zrealizowany.

8

Tomasz Rajnik - 
radny z Posady 

Górnej

Wniosek o nadzór nad pustostanem w 
Posadzie Górnej mieszczącym się na 

działce nr 1390.

Referat SM 
i RF

Od ostatniej sesji realizowana jest kontrola pustostanu w 
Posadzie Górnej ul. 3 Maja (działka 1390). Nie stwierdzono 

przebywania osób postronnych. Planowana jest rozbiórka 

budynku. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę. Zapytano dwie 

firmy  o cenę   na wykonanie  rozbiórki, czekamy na wycenę. 

9
Bogdan Buczek - 
sołtys Zmysłówki

Wniosek o wydanie nakazu wykoszenia 
przez właścicieli zarośniętych działek nr 

1573/2 i 1574 w Zmysłówce.

Referat 
ROŚ

Pismem znak: ROŚ.6122.7.2016.AK z dnia 18.07.216 r. wystąpiono 
do właściciela nieruchomości gruntowej o wykoszenie terenu.

Grzegorz 
Wołczański - 

radny z 

Rymanowa

28.06.2016



10

Czesław Szajna - 
Przewodniczący 

Zarządu Osiedla

Wniosek o naprawę nawierzchni na ul. 
Kilińskiego i Piekarskiej w Rymanowie.

Referat 
RIN

Informacja jak w pozycji 3.

11

Krystyna 
Przybyła  - sołtys 

Bzianki
Wniosek o naprawę dróg polnych.

Referat 
RIN

Zadanie będzie realizowane po zakończeniu i realizowaniu 
remontów dróg gminnych.

12
Józef Pelczar - 
sołtys Łazów

Wniosek o aktualizację mapy ewidencyjnej 
miejscowości Łazy.

Referat RF Wniosek w trakcie realizacji.

13

Józef Ziajka - 
sołtys z Posady 

Górnej

Wniosek o naprawę dróg na ul. 
Nadbrzeżnej.

Referat 
RIN

Wniosek dotyczy odcinka drogi, który jest bardzo zniszczony i 
konieczne jest dokonanie całkowitej jej przebudowy. Zadanie to 

powinno zostać uwzględnione przy robotach związanych z 

wykonywaniem nowych nawierzchni bitumicznych, gdyż remont 

wykonany w technologii napraw emulsja + grysy oprócz wysokich 

kosztów realizacji nie przyniesie trwałego efektu.

28.06.2016


