
Lp.
Nr 

sesji
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek

Odpowiedzialni/ 

Referat/ 

Stanowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

1
Zapytanie dot. zaprzestania pracy tężni w 
Rymanowie Zdroju.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

2
Zapytanie dot. uszkodzonego przystanku 
na Posiadzie Górnej .

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

3  

Wniosek o rozwiązanie problemu wyjazdu 
na ul. 3 Maja w Posadzie Górnej k/posesji 
po p. Pniakach z racji wysokiego płotu jaki 
wybudowany został przez obecnych 
właścicieli , który stwarza zagrożenie dla 
pieszych korzystających z chodnika wzdłuż 
drogi Rymanów -  Rymanów Zdrój.

Referat RIN
Po rozmowie z Panem Rajnikiem ustalono, że wniosek należy 
odłożyć w czasie ze względu na szerszy wymiar tego problemu.

4
Zapytanie dot. planowanego spotkania z 
Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego i jego rezultaty.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

5
Zapytanie dot. terminu wykonania 
ekspertyzy zabezpieczenia drogi przy ul. 
Bieleckiego.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

6
Zapytanie dot. złożenia wniosku na 
rozbudowę GOK w  Rymanowie.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

7
Zapytanie dot. stanoiwska komisji 
heraldycznej w sprawie herbu Rymanowa.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

8

Wniosek o oczyszczenie tablic 
informacyjnych oraz o wymianę tablicy 
historycznej przy Przedszkolu Sióstr 
Służebniczek w Rymnaowie.

GOK
Tablice zostały zamóweione i powinny być zampontowane 
jeszcze w tym tygodniu.

9
Wniosek o budowę biezni sportowej na 
stadionie w Rymanowie

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.
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Tomasz Rajnik - 
radny z Posady 

Górnej

Andrzej Biel - 
radny z 

Rymanowa

Grzegorz 
Wołczański - 

radny z 
Rymanowa



10

Wniosek o egzekwowanie przestrzegania 
znaków drogowych oraz nakaz usnunięcia 
bannerów wiszących po płotach na ul. 
Wola w kierunku ul. Zielonej, które 
utrudniają komunikacje w tym regionie.

Referat RIN + SM
Funkcjonariusze SM kontrolują wskazany teren i dokonują 
pouczeń dot. przetrzegania znaków drogowych.

11
Wniosek o uporządkowanie znaków 
drogowych na Rynku w Rymnaowie i jego 
okolicach.

Referat RIN
Dokonano uzupełnienia znaków drogowych w ramach stałej 
organizacji ruchu w Rymanowie. Dokonano również uzupełnienia 
tabliczek z nazwami ulic.

12
Kazimierz Kielar - 

radny z 
Klimkówki

Wniosek o naprawę odcinka drogi będącej 
własnością Nadleśnictwa na tzw. Kopalni.

Referat RIN
Nadleśnictwo Rymanów dokonało bieżącej naprawy ubytków 
nawierzchni. 

13

Wniosek o odmulenie rowu przy DW 887 
k/stacji kolejowej oraz o poinformowanie o 
dokonywanym przeglądze tego miejsca 
przez służby PZDW.

Referat RIN
Wniosek skierowano do zarządcy drogi - PZDW w Rzeszowie 
Rejon w Rymanowie.

14
Wniosek o naprwę lampy oświelenia 
ulicznego k/stacji kolejowej.

Referat RF Wniosek został zrealizowany.

15

Ignacy Śliwka - 
radny z 

Rymanowa 
Zdroju 

Wniosek o zwrócenie się do Zarządu 
Uzdrowiska "Rymanów" S.A. o naprawę 
oświetlenia na ul. Leśniej w Rymanowie 
Zdroju.

Referat RF Wniosek został zrealizowany.

16
Józef Kijowski - 
radny z Milczy

Wniosek o oczyszczenie z liści wlotu do 
rury odprowadzającej wodę z placu przy 
domu ludowym. 

Referat Roś
Wniosek zostanie zrealizowany w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.

17
Wniosek o przycięcie gałęzi zwieszających 
się nad drogą na ul. Wiśniowej oraz przy 
przystanku do Głębokiego k/Winnickich.

Referat RIN Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

18 Wniosek o naprawę fragmentu DK 28. Referat RIN

Z informacji uzyskanych od Kierownika Rejonu GDDKiA w Krośnie 
wynika, że w przyszłym roku planowana jest realizacja szeregu 
zadań, ale szczegółowy zakres zostanie określony po 
zatwierdzeniu środków na ten cel.

19
Józef Ziajka - 

sołtys z Posady 
Górnej 

Wniosek o naprawę drogi na ul. 
Nadbrzeżna w Posadzie Górnej.

Referat RIN
Wniosek zostanie zrealizowany w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych.
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Grzegorz 
Wołczański - 

radny z 
Rymanowa

Krzysztof 
Guzylak - radny z 

Wróblika 
Szlacheckiego

Dariusz Bek - 
sotys z Sieniawy



20
Wniosek o nparawę parkigu przy bloku na 
ul. Kasztanowej (zapadnięte kratownice)

Referat RIN Wniosek został zrealizowany.

21
Wniosek o naprawę oświetlenia ulicznego 
na terenie Rymanowa Zdroju.

Referat RF Wniosek został zrealizowany.

22
Przecięcie zwieszających się gałęzi nad 
drogą na ul. Ogrodowej w Rymanowie 
k/posejsi Maśnika.

Referat RIN+SM Wniosek został zrealizowany.

23
Krystyna 

Przybyła - sołtys 
z Bzianki

Wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze 
powiatowej.

Referat RIN Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.
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Alicja Kopecka - 
Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla 

w Rymanowie 
Zdroju


