
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek
Odpowiedzialni/Referat/Sta

nowisko
Aktualny stan załatwienia sprawy

29 XXII 27.04.2012
Tomasz RAJNIK - radny 

z Posady Górnej

Interpelacja o 

dokonanie przeglądu 

zasypywanego koryta 

rzeki Tabor na 

odcinku od ul. 

Dębowej w 

Rymanowie Zdroju do 

ul. Parkowej w 

Posadzie Górnej.

Referat ROŚ

Dokonano przeglądu przedmiotowego terenu. 

Nie ma rażących zaniedbań, gdyż na brzegach 

zalegają w kilku miejscach gałązie i skoszona 

trawa. W tej sprawie interwencje podjęła Straż 

Miejska. PZMiUW Oddział w Krośnie uważa, iż 

im zasypywanie "koryta" nie przeszkadza,  

jedynie nie będą odpowiadać za szkody, 

powstałe przy ewentualnych wezbraniach wód.

30 XXII 27.04.2012

Wniosek o dokonanie wycinki 

suchych gałęzi i drzew wzdłuż 

drogi powiatowej w kierunku 

Rudawki Rymanowskiej.

Referat ROŚ

Kontaktowano się z Panem Radnym, w celu 

ustalenia przedmiotowego odcinka i właścicieli 

działek.

31 XXII 27.04.2012

Wniosek o usunięcie 

podrzucanych śmieci w okolicy 

Rudawki Rymanowskiej oraz 

Pastwisk.

Referat ROŚ

Wg. zaleceń - Straż Miejska dokonała wizji 

terenowej. Kontaktowała się z Instytutem z 

Odrzechowej, który ma wskazany obszar 

uporządkować.

32 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowne 

przypomnienie sprawy dot. 

naprawienia nawierzchni 

Referat INW
Przesłano odpowiedź Starosty Sanockiego            

w tej sprawie Panu Radnemu.

33 XXII 27.04.2012

Wniosek o zabezpieczenie 

pobocza w miejscowości 

Zamysłówka przy ul. Leśnej.

Referat INW

Pobocze jest zabezpieczone - zarządca drogi 

planuje zabudowę rowu co pozwoli na poprawę 

stanu pobocza.

34 XXII 27.04.2012

Wniosek o naprawę 

nawierzchni na wjeździe z drogi 

powiatowej na drogę gminną tj. 

ul. Leśnej w Milczy.

Referat INW Wykonano przebudowę przepustu.

Brosniław BRUK - radny 

z Puław

Stanisław ADAM - radny 

z Milczy

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2012



35 XXII 27.04.2012
Michał CHENTOSZ - 

radny z Posady Górnej

Wniosek o zabezpieczenie 

koryta cieku wodnego 

naprzeciwko Zespołu Szkół w 

Posadzie Górnej na ul. 

Nadbrzeżnej.

Referat ROŚ
Ciek wodny należy zabezpieczyć tzw. korytkami 

i płytami jumbo.

36 XXII 27.04.2012
Wniosek o usunięcie 

tworzacego się wysypiska 

śmieci w okolicy Kólka 

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

37 XXII 27.04.2012

Wniosek o zabezpieczenie 

drogi powiatowej prowadzącej 

do kościółka na ul. Św. Krzyża 

na skutek zmiany biegu koryta 

rzeki.

Referar INW

Zarzad Dróg Powiatowych w Krośnie jest w 

stałym kontakcie z PZMiUW w Krośnie w 

przedmiotowej sprawie. Mają wspólnie podjąć 

działania gdyż decyzję na wycinkę drzew już 

posiadają. W okresie jesiennym przystąpią do 

wycinki i prac zabezpieczających drogę.

38 XXII 27.04.2012
Marian RÓŻOWICZ - 

radny z Klimkówki

Wniosek w sprawie 

zabezpieczenia podmytej drogi 

gminnej na wysokości posesji 

Szczurków w Klimkówce.

Referar INW

Dot. zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną 

- przy remontach dróg gminnych zostanie 

wykonany konieczny zakres.

39 XXII 27.04.2012
Andrzej Wiernusz - 

radny z Rymanowa

Wniosek o poprawę drożności 

rowów i przepustów na ul. 

Kolejowej w Rymanowie.

Referat INW

Wniosek jest możliwy do realizacji w II półroczu 

bieżącego roku, ale musi być skoordynowany z 

ewentualną przebudową zjazdów lub 

udrożnieniem przepustów należących do 

właścicieli nieruchomości

40 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowienie pisma 

dot. pogłębienia rowów na 

drodze Rymanów-Bartoszów 

oraz Sieniawa-Głębokie.

Referat INW

Po zakończeniu remontów dróg powiatowych 

PZD deklaruje odczyszczenie rowów w 

miejscach wskazanych przez Sołtysów. 

41 XXII 27.04.2012

Wniosek o wyjaśnienie sprawy 

obowiązywania ograniczenia 

podwójnej prędkości na tym 

samym obszarze.

Referat INW

Oznakowanie DW889 jest zgodne z projektem 

stałej organizacji ruchu. Dla zmiany 

oznakowania konieczne jest opracowanie 

zmiany projektu organizacji ruchu i uzyskanie 

akceptacji kompetentnych organów.

Kazimierz KIELAR - 

radny z Klimkówki

Mieczysław TOMKÓW -

radny z Sieniawy



42 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowne 

przypomnienie sprawy dot. 

naprawienia nawierzchni 

asfaltowej na drodze 

powiatowej Milcza- Besko.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

Przesłano odpowiedź Starosty Sanockiego            

w tej sprawie.

43 XXII 27.04.2012
Wniosek w sprawie rutynowych 

patroli Policji.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

44 XXII 27.04.2012

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów

Wniosek o zagospodarowanie i 

uporzadkowanie działki na ul. 

Gospodarkiej w Rymanowie.

Referat ROŚ

O uporządkowanie terenu wystąpiono do p. 

Andrzeja MAŚLANEGO - właściciela - z 

nakazem 7 dniowym wykoszenia i 

uporządkowania działki. w przypadku 

niewykonania zalecenia nałożony zostanie 

mandat karny - następnie wykonawstwo 

zastępcze.

45 XXII 27.04.2012
Krzystyna PRZYBYŁA - 

sołtys z Bzianki

Wniosek o zamontowanie barier 

ochronnych na drodze do 

Buczka.

Referat INW
Sprawa zostanie rozpatrzona przy przeglądzie 

dróg gminnych w Bziance .

46 XXII 27.04.2012
Ignacy Śliwka - sołtys 

sołectwa Deszno

Wniosek o załatanie dziur na 

drogach wojewódzkich.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy


