
Lp.
Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/ 

Referat/ 

Stanowisko

1

Wniosek o wycięcie tui przy schodach do 
kościoła naprzecwko SPG ZOZ w 

Rymanowie. 
Referat ROŚ

2
Zapytanie dot. realizacji wniosku na 
przebudowę GOK.

3
Zapytanie dot. wsokości uzyskanych 
oszczędności przetargowych ?

4

Ignacy Śliwka - 
radny z 

Rymanowa 

Zdroju

Wniosek o usunięcie szpecących budowli 
przy budynku "KRAKUS" w Rymanowie 

Zdroju.
SM

5

Wniosek o udpstępnienie informacji dot. 
działalności dotowanych przez gminę 

klubów sportowych.
Referat RA

6
Zapytanie dot. udzielania pomocy 
potrzbującym prze GOPS.

7

Józef Ziajka  - 
sołtys z Posady 

Górnej

Wniosek o interwencję w sprawie 
powalonych drzew w pasie drogowym 

powyżej szkoły w Posadzie Górnej.

Referat ROŚ 

8

Krystyna 
Przybyła - Sołtys 

z Bzianki
  

Wniosek o przegląd i uzupełnienie 
poboczy przy drodze powiatowej Bzianka - 

Besko.
Referat RIN

9

Jan Dudzik - 
sołtys z 

Bałucianki

Wniosek o interwencję w sprawie 
uszkodzeń na mostach.

Referat RIN
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Andrzej  Biel - 
radny z 

Rymanowa

Józef Oberc - 
radny z 

Rymanowa



10

Czesław Szajna - 
Przewodniczacy 

Zarządu Osiedla 

Rymanów I

Wniosek o utwardzenie pobocza na 
zakręcie drogi powiatowej na ul. 

Paderewskiego w Rymanowie.
Referat RIN

24.03.2017



Aktualny stan załatwienia sprawy

Tuja został usunięta przez slużby porządkowe zakładu 
budżetowego, celem uzysknia poprawy widoczności we 

wskazanym miejscu zarówno dla przemieszczających się 

pieszych, jak i przejeżdzających pojazdów.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji

Odpowiedzi udzielono podczas sesji

Strażnicy Straży Miejskiej w Rymanowie w trakcie sprawdzania 
posesji przy budynku "Krakus" w Rymanowie Zdroju, stwierdzili, 

że we wskazanym miejscu znajdują się trzy szeregowo ustawione 

budy (dwie zewnętrzne drewniane, środkowa typu blaszak).  Na 

całej działce panował porządek, a wspomniane budy nie noszą 

śladów zniszczeń czy uszkodzeń. Stwierdzono brak podstaw 

prawnych do wpłynięcia na właściciela posesji o 

przeprowadzenie renowacji czy zmiany wyglądu. 

  

Radny otrzymał komplet informacji zgodnie z wnioskowanym 
zakresem.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji

Wniosek skierowano do Zarządu Dróg Wojewodzkich.

Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

Uszkodzenia zostały naprawione przez ZGK Rymanów, który 
odśnieżał ten odcinek drogi.
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Wniosek został zrealizowany.


