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

nowisko

1 XIX 17.02.2012
Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej

Złożenie zapytania 

do Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów – 

dlaczego w Nadleśnictwie Rymanów – 

w odróżnieniu od innych nadleśnictw np. 

Dukla - mieszkańcy nie mogą wyrabiać 

w lesie drewna opałowego-gałęziowego - po  

spełnieniu określonych wymogów bhp 

Referat ROŚ

2 XIX 17.02.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Wniosek o skierowanie podziękowania do 

RZGW Kraków/Rzeszów za dotychczas 

wykonane zadania w zakresie zabezpieczeń 

na rzece w m.Głębokie - z prosbą o 

kontynuację wykonywania zabezpieczeń.

Referat ROŚ

3 XIX 17.02.2012
Andrzej PITRUS - radny z 

Królika Polskiego

Wniosek o złożenie zapytania do Uzdrowiska 

Rymanów S.A. - dlaczego wyłączono usługę 

krioterapii w ofercie lecznictwa.

Referat OZK

4 XIX 17.02.2012
Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Wniosek o złożenie w trybie pilnym  

wniosku do GDDKiA/O Krosno w sprawie 

konieczności usunięcia kasztanowca w 

Klimkówce/ lewa strona - Rymanów - 

Klimkówka- przed zabudowaniami 

okorowane drzewo w znacznym stopniu - 

nadaje się do wydania decyzji na wycinkę  

Referat ROŚ

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



5 XIX 17.02.2012
Krystyna PRZYBYŁA -OSTAP 

- radna z Bzianki

Wniosek o wydłużenie czasu oświetlenia w 

m. Bzianka do godz. 24.00
Referat RF

6 XIX 17.02.2012
Wacław PELCZARSKI - radny 

z Ladzina

Wniosek o odśnieżenie chodników przy DW, 

w tym przy ul. Kolejowej w Rymanowie
Referat  INW

7 XIX 17.02.2012
Mieczysław TOMKÓW -radny 

z Sieniawy

Przeanalizowanie systemu dystrybucji 

worków na śmieci w miejscowościach 

rozległych obszarowo.

8 XIX 17.02.2012
Dariusz KRÓLICKI - radny z 

Rymanowa

Wniosek o odśnieżenie chodnika przy ul. 

Osiedlowej oraz alejek w praku podworskim 

w Rymanowie

Referat INW

9 XIX 17.02.2012
Józef PELCZAR -sołtys z 

Łazów

Wniosek o przeanalizowanie systemu 

wystawiania faktur za śmieci.
Referat ROŚ

10 XIX 17.02.2012
Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy

Wniosek o uzupełnienie zbiorów 

książkowych w GBP  w Rymanowie
Referat OZK/GBP



11 XIX 17.02.2012
Rafał WAJDA - mieszkaniec 

Rymanowa

Wniosek o odpowiedź na zgłoszone pismo 

od mieszkańców Rymanowa dot. podatku od 

nieruchomości związanych 

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Referat RF

12 XXI 27.03.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Interpelacja o naprawienie uszkodzonych 

przepustów, w ciągu drogi powiatowej nr 

2115R relacji Puławy Dolne – Puławy Górne

Referat INW

13 XXI 27.03.2012
Dariusz KRÓLICKI - radny z 

Rymanowa

Interpelacja o wystąpienie do zarządcy dróg 

wojewódzkich dot. uprzątnięcia zalegającego 
Referat INW

14 XXI 27.03.2013
Stanisław ADAM - radny z 

Milczy

Wniosek o ponowne wysłanie pisma dot. 

udrożnienia rowu przy ul. Leśnej ok. 70 mb
Referat INW

15 XXI 27.03.2013
Krystyna PRZYBYŁA -OSTAP 

- radna z Bzianki

Wniosek 

o przeprowadzenie przeglądu 
Referat INW

16 XXI 27.03.2012

Wniosek o odmulenie rowu naprzeciw Domu

Ludowego Referat INW

17 XXI 27.03.2012

Wniosek o uporządkowanie terenu przy ul. 3

Maja w Posadzie Górnej (po śp. Barbarze

Królickiej) wokół nieruchomości

Referat ROŚ

18 XXI 27.03.2012
Andrzej PITRUS - radny z 

Królika Polskiego

Wniosek o przegląd wyremontowanych 

boisk.
Referat INW

19 XXI 27.03.2012 
Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Wniosek o wymianę przepustu na większy 

na ul. Ogrodowej
Referat INW

20 XXI 27.03.2012
Informacja o dewastacji przystanku na ul. 

Kolejowej
Referat INW

21 XXI 27.03.2012 Informacja o podrzucanych śmieciach.
Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej

Andrzej Wiernusz - radny z 

Rymanowa



22 XXI 27.03.2012
Zgłosił fakt pozostawionej lampy oświetlenia 

ulicznego

23 XXI 27.03.2012
Zgłosił informację o powstającym wysypisku 

w rowach na ul. Bartoszów
Referat ROŚ

24 XXI 27.03.2012

Zgłosił zapotrzebowanie na współdziałanie 

organów tj. Policji, Straży Miejskiej, Straży 

Leśnej przeciwko wypalaniu traw.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

25 XXI 27.03.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Wniosek o egzekwowanie koszenia traw 

przez właścicieli nieruchomości

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

26 XXI 27.03.2012
Dariusz KRÓLICKI - radny z 

Rymanowa

Wniosek o skierowanie pisma do RZE - 

Krosno w sprawie nieusuniętego słupa na ul. 

Osiedle w Rymanowie.

Referat INW

27 XXI 27.03.2012
Ignacy Śliwka - sołtys 

sołectwa Deszno

Wniosek o ustawienie koszy na śmieci koło 

szkoły oraz wzdłuż ul. Spcarowej

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

28 XXI 27.03.2012
Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy
Wniosek o zakup quada dla Straży Miejskiej

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

Andrzej Wiernusz - radny z 

Rymanowa

Henryk SMOLIK - 

przewodniczący Rady 

Miejskiej



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

30 XXII 27.04.2012

Wniosek o dokonanie wycinki suchych 

gałęzi i drzew wzdłuż drogi powiatowej w 

kierunku Rudawki Rymanowskiej. Referat ROŚ

31 XXII 27.04.2012

Wniosek o usunięcie podrzucanych śmieci w 

okolicy Rudawki Rymanowskiej oraz 

Pastwisk.

Referat ROŚ

32 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowne przypomnienie sprawy 

dot. naprawienia nawierzchni asfaltowej na 

drodze powiatowej Milcza- Besko.

Referat INW

33 XXII 27.04.2012
Wniosek o zabezpieczenie pobocza w 

miejscowości Zamysłówka przy ul. Leśnej.
Referat INW

34 XXII 27.04.2012

Wniosek o naprawę nawierzchni na 

wjeździe z drogi powiatowej na drogę 

gminną tj. ul. Leśnej w Milczy.

Referat INW

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

36 XXII 27.04.2012
Wniosek o usunięcie tworzacego się 

wysypiska śmieci w okolicy Kólka 

Rolniczego.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Brosniław BRUK - radny z 

Puław

Stanisław ADAM - radny z 

Milczy



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

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

39 XXII 27.04.2012
Andrzej Wiernusz - radny z 

Rymanowa

Wniosek o poprawę drożności rowów i 

przepustów na ul. Kolejowej w Rymanowie.
Referat INW

40 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowienie pisma dot. 

pogłębienia rowów na drodze Rymanów-

Bartoszów oraz Sieniawa-Głębokie.

Referat INW

41 XXII 27.04.2012

Wniosek o wyjaśnienie sprawy 

obowiązywania ograniczenia podwójnej 

prędkości na tym samym obszarze.

Referat INW

42 XXII 27.04.2012

Wniosek o ponowne przypomnienie sprawy 

dot. naprawienia nawierzchni asfaltowej na 

drodze powiatowej Milcza- Besko.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

43 XXII 27.04.2012
Wniosek w sprawie rutynowych patroli 

Policji.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy

Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Mieczysław TOMKÓW -radny 

z Sieniawy



44 XXII 27.04.2012

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów

Wniosek o zagospodarowanie i 

uporzadkowanie działki na ul. Gospodarkiej 

w Rymanowie.

Referat ROŚ

45 XXII 27.04.2012
Krzystyna PRZYBYŁA - sołtys 

z Bzianki

Wniosek o zamontowanie barier ochronnych 

na drodze do Buczka.
Referat INW

46 XXII 27.04.2012
Ignacy Śliwka - sołtys 

sołectwa Deszno

Wniosek o załatanie dziur na drogach 

wojewódzkich.

Odpowiedzi udzielno podczas 

sesji.

47 XXIII 29.05.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Interpelacja w sprawie podmytych  przez 

gwałtowne opady deszczu przepustów  na 

drodze powiatowej oraz nadbrzeżnej skarpy 

obok Domu Modlitwy.

Referat ROŚ

48 XXIII 29.05.2012

Henryk SMOLIK - 

przewodniczący Rady 

Miejskiej

Interpelacja w sprawie zablokowania przez 

Zarząd Uzdrowiska S.A. drogi dojazdowej 

do bloków nr 41 i 42 przy 

ul. Zdrojowej w Rymanowie Zdroju poprzez 

postawienie ogrodzenia.

Referat INW

49 XXIII 29.05.2012
Tadeusz Chodyniecki -radny z 

Wróblika Szlacheckiego

Interpelacja w sprawie zamontowania 

barierki ochronnej obok szkoły.

Odpowiedzi podczas sesji 

udzielił J. Pelczar – Dyrektor – 

Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu 

Krośnieńskiego.



50 XXIII 29.05.2012
Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej Wniosek o wydłużenie okresu oświetlenia

ulicznego w miejscowości Posada Górna.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

51 XXIII 29.05.2012
Stanisław ADAM - radny z 

Milczy

Wniosek o oczyszczenie rowów przy ul.

Leśnej w Milczy

Odpowiedzi podczas sesji 

udzielił J. Pelczar – Dyrektor – 

Etatowy Członek Zarządu 

Powiatu 

Krośnieńskiego.

52 XXIII 29.05.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Wniosek o wydłużenie okresu oświetlenia

ulicznego w miejscowości Głębokie.
Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

53 XXIII 29.05.2012 Wniosek o wydłużenie okresu oświetlenia 

ulicznego w Bziance.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

54 XXIII 29.05.2012

Wniosek o poszerzenie i utwardzenie 

wąskiego pobocza na drodze do przysiółka 

wsi Bzianka.

Referat INW

55 XXIII 29.05.2012

Wniosek o dokonanie napraw

pogwarancyjnych na sieci kanalizacji w

Bziance. Referat INW

56 XXIII 29.05.2012
Wacław PELCZARSKI - radny 

z Ladzina

Wniosek w sprawie remontu dróg do 

wiatraków.
Referat INW

57 XXIII 29.05.2012
Andrzej WIERNUSZ - radny z 

Rymanowa

Wniosek o wydłużenie okresu oświetlenia w 

Rymanowie.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

58 XXIII 29.05.2012
Mieczysław TOMKÓW -radny 

z Sieniawy

Wniosek o szersze nagłaśnianie w mediach 

imprez kulturalnych organizowanych przez 

instytucje kultury

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

59 XXIII 29.05.2012
Jan ZALISZ - sołtys z 

Wisłoczka

Wniosek o naprawę zapadniętego przepustu 

na drodze gminnej.
Referat INW

60 XXIII 29.05.2012
Wiesław POZNAR  - sołtys z 

Królika Polskiego

Zapytanie dot. terminu remontu drogi

wojewódzkiej nr DW 887 Brzozów - Daliowa. Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

Krystyna PRZYBYŁA -OSTAP 

- radna z Bzianki



61 XXIII 29.05.2012

Zapytanie w sprawie cen za odpady stałe na

terenie gminy.
Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

62 XXIII 29.05.2012

Zapytanie w sprawie stanu spraw

związanych z Wykonawcami inwestycji

boisk „Moje Boisko – Orlik 2012” w

Rymanowie i we Wróbliku Szlachecki oraz

drogi w Milczy wykonanej przez Firmę Drog-

Bud.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

63 XXIV 22.06.2012
Maciej KANDEFER - radny z 

Rymanowa

Interpelacja w sprawie zorganizowania 

strzeżonego kąpielska w okresie wakacji dla 

dzieci i młodzieży.

Referat ROŚ

64 XXIV 22.06.2012
Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Interpelacja w sprawie naprawy 

uszkodzonych przpustów na drodze gminnej 

w Głębokiem (koło rzeki oraz w zatoce 

autobusowej).

Referat INW

65 XXIV 22.06.2012
Andrzej WIERNUSZ - radny z 

Rymanowa

Interpelacja w sprawie uszkodzonej kładki 

dla pieszych łączacej ul. Mitkowskiego z ul. 

Kolejową w Rymanowie. Referat INW

66 XXIV 22.06.2012
Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej

Wniosek o uzupełnienie prawej strony 

pobocza na drodze krajowej DK 28 w okolicy 

stacji paliw BP oraz Biedronki.

Referat INW

67 XXIV 22.06.2012
Wacław PELCZARSKI - radny 

z Ladzina

Wniosek o udrożnienie przepustów na 

drodze wojewódzkiej w okolicy mostu na 

Taborze w Ladzinie.

Referat INW

68 XXIV 22.06.2012

Wniosek o odmulenie rowu na długości 

drogi Królik Polski - Rymanów Zdrój Refrat INW

69 XXIV 22.06.2012

Zapytanie dot. Uzdrowiska Rymanów S.A. i 

jego planów prywatyzacji.
Odpowiedzi podczas sesji 

udzielił S. Szczepaniak - 

Naczelny Lekarz Uzdrowisk 

Podkarapackich.

70 XXIV 22.06.2012
Janusz DĄBROWSKI - sołtys 

z Głębokiego

Wniosek o zasypanie powstałej "wyrwy" na 

drodze polnej w miejscowości Głębokie
Referat INW

71 XXIV 22.06.2012

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów

Zapytanie dot. usytuowania i wyglądu budek 

handlowych w okolicy pijalni.

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

Jan PELCZAR - Dyrektor 

etatowy członek  zarządu 

Powiatu Krośnieńskiego.

Andrzej PITRUS - radny z 

Królika Polskiego



72 XXVII 07.09.2012

Wniosek o uwzględnienie w budżecie 

powiatu krośnieńskiego na rok 2013 

remontów mostów na drodze powiatowej do 

Bałucianki

Referat INW

73 XXVII 07.09.2012

Wniosek o uwzględnienie w budżecie na rok 

2013 PZMiUW regulację odcinków rzeki 

Tabor
Referat ROŚ

74 XXVII 07.09.2012
Zapytanie dot. na jakim etapie postępowania 

jest ustalenie Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rymanów

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

75 XXVII 07.09.2012
Stanisław ADAM - radny z 

Milczy

Wniosek o zabezpieczenie odkrytej 

studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej za 

domami przy ulicy Leśnej w Milczy Referat INW

76 XXVII 07.09.2012
Wniosek o dokonanie przeglądu stanu 

technicznego mostów nad Taborem

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

77 XXVII 07.09.2012

Wniosek o uświadomienie młodzieży 

szkolnej uczęszczającej do szkoły o 

zasadach poprawnego przechodzenia przez 

jezdnię, szczególnie z przystanków przy 

drogach publicznych

Referat OZK

78 XXVII 07.09.2012

Wniosek o wycięcie drzew rosnących w 

pasie drogi powiatowej podmywanych 

sukcesywnie przez nurt rzeki Folry 

k/Dąbrowskich w Klimkówce oraz 

zabezpieczenie brzegów ww. rzeki w tej 

okolicy

Referat ROŚ

Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Andrzej PITRUS - radny z 

Królika Polskiego

Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej



79 XXVII 07.09.2012

Wniosek o dokonanie wycinki i przecinki 

korony drzew wyschnietych kasztanowców 

wzdłuż DK 28

Referat ROŚ

80 XXVII 07.09.2012

Wniosek o zamontowanie kosza na śmieci 

przy przystanku autobusowym w okolicy 

przepompowni w Klimkówce
Referat ROŚ

81 XXVII 07.09.2012

Wniosek o udzielenie informacji dot. świetlic 

prowadzonych przy szkołach
Referat OZK

82 XXVII 07.09.2012 Wniosek o udzilenie kompleksowej 

informacji w sprawie funkcjonowania 

oświetlenia ulicznego w poszczególnych 

miejscowościach

Referat RF

83 XXVII 07.09.2012

Wniosek i uzgadnianie działań 

wykonywanych przez ZGK w Rymanowie na 

terenie sołectwa z sołtysem lub radnym

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

84 XXVII 07.09.2012
Wniosek o wyciągnięcie ze stawu nad 

"Czarnym Potokiem" sztucznych kwiatów
Referat ROŚ

85 XXVII 07.09.2012

Wniosek o zmiane organizacji ruchu na ul. 

Mistygacza i wporwadzenie progów 

zwalniających 

Referat INW

86 XXVII 07.09.2012

Wniosek o wykonanie rutynowych patroli 

służb mundurowych w okolicach parku 

podworskiego w Rymanowie, gdzie pojawił 

się wzmożony ruch narkomanów oraz osób 

spożywających alkohol

Straż Miejska/Policja

Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki

Mieczysław TOMKÓW -radny 

z Sieniawy

Dariusz KRÓLICKI - radny z 

Rymanowa



87 XXVII 07.09.2012

Wniosek o wykonanie rutynowych patroli 

służb mundurowych w okolicy placu 

zabaw w Rymanowie Zdroju lub objęcie 

go monitoringiem.
Straż Miejska/Policja

88 XXVII 07.09.2012

Wniosek o uporzadkowanie działki, na

której znajduje się magazyn Uzdrowiska

Rymanów S.A. przy PCK w Rymanowie

Zdroju 

Referat ROŚ

89 XXVII 07.09.2012

Wniosek o przesunięcie znaku

miejscowości Zmysłówka w okolicę

posesji Pana Zawady
Referat INW

90 XXVII 07.09.2012

Wniosek o ustawienie godzin oświetlenia 

w miejscowości Bzianka Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

91 XXVII 07.09.2012

Wniosek o uporządkowanie działki Pana 

Maślanego

Referat ROŚ

92 XXVII 07.09.2012

Wniosek o wyrównanie przejazdu przez

rzekę Tabor w okolicy Domu Kultury Referat INW

93 XXVII 07.09.2012

Wniosek o poprawienie schodów przy ul. 

Podgórze
Referat INW

94 XXVII 07.09.2012
Janusz DĄBROWSKI - sołtys 

z Głębokiego

Wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze 

gminnej przy ul. Zielonej w Sieniawie
Referat ROŚ

Henryk SMOLIK - 

przewodniczący Rady 

Miejskiej

Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów



95 XXVIII 05.10.2012
Marian RÓŻOWICZ - radny z 

Klimkówki

Wniosek o zabezpieczenie środków w 

budżecie powiatu krośnieńskiego na rok 

2012 na budowę chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej. 

Referat INW

96 XXVIII 05.10.2012

Wniosek o przejęcie przez gminę odcinka 

graniczącego z drogą powiatową o długości 

ok. 300 m w kierunku Wisłoczka.

Referat INW

97 XXVIII 05.10.2012

Wniosek o naprawienie nawierzchni

drogi wojewódzkiej w kierunku

"Gniewoszówki" i obok "Mechaników"

Referat INW

98 XXVIII 05.10.2012

Wniosek o wprowdzenie skrzynek 

pocztowych na przystankach w 

Wisłoczku. Referat ORG

99 XXVIII 05.10.2012
Maciej KANDEFER - radny z 

Rymanowa

Wniosek o oznakowanie stopnia na 

przejściu pomiędzy sklepem "Centrum" a 

placem targowym.

Referat INW

100 XXVIII 05.10.2012
Stanisław ADAM - radny z 

Milczy

Wniosek o udrożnienie rowu i przepustu

na drodze wojewódzkiej

Referat INW

101 XXVIII 05.10.2012

Wniosek o usunięcie suchych gałęzi 

jesionów znajdujących się w pasie DW 887 

przy posesji na ul. 3-go Maja 89, 101, 102 w 

Posadzie Górnej.

Referat ROŚ

102 XXVIII 05.10.2012
Uporządkowanie posesji ś. p. Barbary 

Królickiej od strony ogrodu
Referat ROŚ

103 XXVIII 05.10.2012
Andrzej PITRUS - radny z 

Królika Polskiego

Wniosek o zabezpieczenie podmytych 

przyczółków mostów w Bałuciance oraz 

przestrzegania ograniczenia tonażu przez 

przejeżdzających przez most.

Referat INW

Bronisław BRUK - radny z 

Puław

Tomasz RAJNIK - radny z 

Posady Górnej



104 XXVIII 05.10.2012
Wniosek o zlokalizowanie agencji pocztowej 

w wyremontowanej "Galerii Zdrój"
Referat ORG

105 XXVIII 05.10.2012
Wniosek o wykonanie chodnika dla pieszych 

z bloków przy ul. Zdrojowej
Referat INW

106 XXVIII 05.10.2012
Dariusz KRÓLICKI - radny z 

Rymanowa

Wniosek o naprawienie ubytku na drodze 

powiatowej przy ul. Paderewskiego
Referat INW

107 XXVIII 05.10.2012
Krystyna PRZYBYŁA - sołtys z 

Bzianki

Wniosek o uprzątnięcie sterty worów z 

ubraniami wysypanych między Milczą a 

Bzianką

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji.

108 XXVIII 05.10.2012
Adam SZAJNA - sołtys z 

Milczy

Wniosek o wycięcie krzaków wzdłuż

drogi Milcza - Zmysłówka - Rymanów Referat INW

109 XXVIII 05.10.2012

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów

Wniosek o przycięcie kląbu krzewów w 

okolicach obiektu SPG ZOZ w 

Rymanowie
Referat ROŚ

110 XXIX 30.10.2012
Krystyna PRZYBYŁA-OSTAP - 

radna z Bzianki

Radna w imieniu grupy rolników z 

Bzianki złożyła zapytanie dot. powodów 

wzrostu wysokości czynszu 

dzierżawnego gruntów rolnych od 

01.01.2013 r. 

Referat RF

111 XXIX 30.10.2012

Wniosek o dokonanie odblaskowego

oznakowania barierki na ul. Bartoszów

oraz ustawienia znaku o wahadłowym

kierunku jazdy.

Referat INW

112 XXIX 30.10.2012

Wniosek o zabezpieczenie przepustu na

drodze wojewódzkiej koło przedszkola

poprzez zamontowanie barierki

ochronnej.

Referat INW

113 XXIX 30.10.2012

Wniosek o naprawienie zniszczonej drogi

gminnej przez firmę budującą farmę

wiatrową.
Referat INW

114 XXIX 30.10.2012

Zapytanie dotyczące wysokości 

podatków opłacanych przez 

dzierżawców?

Odpowiedzi udzielono 

podczas sesji

Henryk SMOLIK - 

przewodniczący Rady 

Miejskiej

Henryk SMOLIK - 

przewodniczący Rady 

Miejskiej

Kazimierz KIELAR - radny z 

Klimkówki



115 XXIX 30.10.2012

Wniosek o wycięcie odrostów (droga 

powiatowa) na skrzyżowaniu w 

Pastwiskach
Referat INW

116 XXIX 30.10.2012

Wniosek o zlikwidowanie zaniżenie przy

wjeździe na most w Pastwiskach. Referat INW

117 XXIX 30.10.2012

Wniosek o uzupełnienie na drodze

powiatowej w Rudawce pobocza o

naprawie asfaltu przy przepuście.
Referat INW

118 XXIX 30.10.2012

Czesław SZAJNA - 

Przewodniczący Osiedla 

Rymanów

Wniosek o zamontowanie barierek przy 

Centrum w kierunku placu targowego 

oraz przy zejściu z ul. Rynek na ul. 

Sanocką

Referat INW

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

Jan ZALISZ - sołtys z 

Wisłoczka



Aktualny stan załatwienia sprawy Uwagi

We wniosku znak: ROŚ. 6870.4.2012.AK z dnia 

16.03.2012 r. zlozono zapytanie  do Nadlesniczego 

Nadlesnictwa Rymanów, w imieniu Radnego RM. w 

Rymanowie .

Wniosek wraz z podziękowaniami za już wykonane 

oraz o  dalszą realizację prac zabezpieczających na 

potoku Głeboki - skierowany zostal do Z-cy 

Dyrektora ds.Zarządu Zlewni Wisłoka i Wisłoki z/s. 

w Rzeszowie (znak: ROŚ.6332.3.2012.EW z dnia 

02.03.2012 r.).

Wniosek w tej sprawie został złozony - odpowiedzi 

udzielił Prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. - 

do wiadomości przesłano radnemu A. Pitrusowi

Wnioskiem z dnia 16 marca 2012 r.znak: 

ROŚ.6131.69.2012.AK  zwrócono się do kierownika 

Rejonu w Krośnie GGDKiA -Oddział w Rzeszowie o 

podjęcie stosownych dzialań.

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



Czas oświetlenia ulicznego będzie skracany na

terenie Gminy ze względu na oszczędności,

okres wiosenno - letni.

Pismem z dnia 21.02.2012r. skierowano

wniosek do PZDW w Rzeszowie Rejonon Dróg

Wojewódzkich w Rymanowie 

Odpowiedzi udzielono  podczas sesji

Telefonicznie w dniu 17.02.2012r. przekazano

wniosek do ZGK Rymanów ze wskazaniem

terminu wykonania do 19.02.2012r.

System wystawiania faktur przez ZGK 

Rymanów jest prawidłowy i naliczany zgodnie 

ze zużyciem wody i ścieków oraz 

proporcjonalnie do liczby  dni w miesiącu w 

stosunku do odpadów. Naliczanie w przypadku 

nieczystości stałych wykonywane jest przez 

system komputerowy na podstawie 

oprogramowania, jako iloczyn obowiązującego 

cennika, liczby osób zamieszkujących posesję 

oraz liczby dni za jakie naliczenie zostało 

wykonane.

Pismem z dnia 24.02.2012 r.udzielono 

odpowiedzi. GBP systematycznie uzupełnia 

swoje zbiory. Dokonywane sa zakupy nowości 

wydawniczych dla wszystkich kategori 

czytelniczych.



Publikacja w "Naszym Rymanowie" w Dodatku 

samorządowym tabeli dot. stawek podatkowych 

w Gminie Rymanów w 2012 r.

W sprawie skierowano pismo zn. 

INW.7226.9.2012 do Starosty Powiatu 

Krośnieńskiego.W sprawie skierowano pismo zn. 

INW.7234.5.2012 do PZDW w Rzeszowie

W sprawie skierowano pismo zn. 

INW.7226.9.2012 do Starosty Powiatu 

Krośnieńskiego.Uzgadniono z wykonawcą sieci kanalizacji 

sanitarnej w Bziance termin wykonania 

przeglądu gwarancyjnego oraz radną i 
W sprawie skierowano pismo zn. 

INW.7226.10.2012 do PZDW w Rzeszowie

Sprawa zlecona została do realizacji przez 

Burmistrza podczas sesji Strazy Miejskiej w 

Rymanowie. Strażnicy dokonali oględzin terenu  

oraz ustalili spadkobierców, którzy zobowiązali 

się do uporządkowania terenu wokół domu.

Przegląd boisk sportowych wykonanych w 2011 

r. dokonany został   w dniu 26.04.2012 r. 

Podczas przeglądu wydane zostały do realizacji  

w ramach gwarancji stsoswne dyzpozycje.
Konkretne ustalenia ws. przepustu zostaną 

dokonane w trakcie objazdu wiosennego dróg.

 Przystanek został wyremontowany.



Lampa oświetlenia ulicznego została zabarana 

przez służby ZGK.

Pismem z dnia 28.03.2012 r. znak: 

ROS.6122.11.2012.AK wystąpiono do 

zarzadców dróg poczawszy od krajowych, a 

skończywszy na gminnych o podjęcie działań 

związanych z przeglądem i odczyszczeniem 

dróg i pasów drogowych (w tym rowów) oraz do 

zarządców cieków wodnych o przegląd i 

uporządkowanie potoków i pasów rzecznych. 

Otrzymaliśmy odpowiedzi o podejmowanych lub 

podjętych działaniach.

Słup energetyczny został usunięty na wniosek 

złożony telefonicznie przez Burmistrza Gminy 

Rymanów.



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.

Kontaktowano się z Panem Radnym, w celu 

ustalenia przedmiotowego odcinka i właścicieli 

działek.

Wg. zaleceń - Straż Miejska dokonała wizji 

terenowej. Kontaktowała się z Instytutem z 

Odrzechowej, który ma wskazany obszar 

uporządkować.

Przesłano odpowiedź Starosty Sanockiego            

w tej sprawie Panu Radnemu.

Pobocze jest zabezpieczone - zarządca drogi 

planuje zabudowę rowu co pozwoli na poprawę 

stanu pobocza.

Wykonano przebudowę przepustu.

Ciek wodny należy zabezpieczyć tzw. korytkami 

i płytami jumbo.



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.

Dot. zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną 

- przy remontach dróg gminnych zostanie 

wykonany konieczny zakres.

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

Po zakończeniu remontów dróg powiatowych 

PZD deklaruje odczyszczenie rowów w 

miejscach wskazanych przez Sołtysów. 

Oznakowanie DW889 jest zgodne z projektem 

stałej organizacji ruchu. Dla zmiany 

oznakowania konieczne jest opracowanie 

zmiany projektu organizacji ruchu i uzyskanie 

akceptacji kompetentnych organów.

Przesłano odpowiedź Starosty Sanockiego            

w tej sprawie.



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.

Sprawa zostanie rozpatrzona przy przeglądzie 

dróg gminnych w Bziance .

Nawiązano kontakt z Panem Bronisławem 

BRUKIEM - radnym RM w Rymanowie, 

dokonano wizji w terenie oraz przygotowano 

wystąpienie do RZGW - Odzdial w Rzeszowie 

znak ROŚ.6332.6.2012.EW z dnia 18.06.2012 

r. z powiadomieniem radnego RM.

Pismem zn INW.7226.13.2012 z dnia 

30.05.2012 r. skierowano interpelację do 

Prezesa Uzdrowiska Rymanów S.A.                                                              



W trakcie przeglądu (przed remontem) dróg 

gminnych określony zostanie zakres robót do 

wykonania.

Według oświadczenia przedstawiciela PRIM 

Jasło sp. z o.o. - kierownika budowy wszystkie 

usterki na budowie kanalizacji sanitarnej w 

Bziance zostaną usunięte w terminie do 

15.07.2012 r.

Pismem zn. INW.7226.14.2012 z dnia 

04.06.2012 r. skierowano wniosek do 

inwestora. W odpowiedzi inwestor 

zaproponował dla uszczegółowienia wniosku 

spotkanie, które odbyło się w dniu 20.06.2012 r. 

Zlecono dokonanie naprawy przez ZGK 

Rymanów.



Przygotowano dla Pana  Macieja KANDEFRA - 

Radnego RM w Rymanowie wystapienie dot. 

przygotowania przez Gminę na okres wakcji 

strzeżnego kąpeliska z  dniem 26.06.2012 . 

Znak: ROŚ.6332.9.2012.AK.

W porozumieniu z RZGW Kraków - Oddział 

Rzeszów planowane jest wykonanie w tym roku 

naprawy przepustu oraz zabezpieczenie 

brzegów. 

Dokonano naprawy.

Wniosek zrealizowany przez GDDKiA

Złożono stosowny wniosek do Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich

Złożono stosowny wniosek do Podkarpackiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich

Dokonano naprawy.



Pismem zn. INW.7226.19.2012 skierowano 

wniosek do Starosty Krośnieńskiego. 

Pismo do PZMiUW wysłano w dniu 18.10.2012

Informację telefonicznie przekazano Panu 

Dyrektorowi ZGK Rymanów w dniu 12.09.2012 

r.

Przesłano do dyrektorów szkół prośbę o 

zwrócenie uczniom uwagi na problemy 

zachowania bezpieczeństwa na drogach, 

szczególnie podczas przechodzenia przez 

jezdnię na drogach o dużym natężeniu ruchu.

Wyjaśniono ustnie, zezwolenie na usunięcie 

drzew zostało wydane 30 marca 2012, o 

przebiegu sprawy informowano PZMiUW



Ustnie udzielono wyjaśnienia, przycinka była 

wykonywana w miesiącach lipcu i sierpniu 

2012, ponadto wyjaśniono, że GDDKiA zwróciła 

się do Burmistrza Gminy o wycinkę kolejnych 28 

drzew w pasie drogowym DK 28

Kosz zostanie zamontowany po dokonaniu 

zakupu nowych.

Przygotowano informację o organizacji świetlic 

w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Rymanów i przekazano Radnym Rady Miejskiej 

w Rymanowie.

Opracowane: "Materiały analityczne i 

porównawcze dotyczące oświetlenia ulicznego 

w Gminie Rymanów 1.01.2011 – 6.09.2011 / 

4.01.2012 – 5.09.2012" przekazano do 

wiadomości Radnych Rady Miejskiej

Dodatkowo przesłane zostało zalecenie w tej 

sprawie Dyrektorowi ZGK po posiaedzeniu 

komisji stałych Rady Miejskiej.

Sprawę załatwiono poprzez wyciągnięcie 

sztucznych kwiatów ze stawu.

Zostało zorganizowane w dniu 19.09.2012 r. 

spotkanie Burmistrza z Wnioskodawcami oraz 

Radnymi Rady Miejskiej w Rymanowie, w 

czasie którego uzgodniono propozycję 

usprawnienia ruchu drogowego.

Patrole w okolicach parku podworskiego są 

wykonywane zarówno przez Strażników 

Miejskich jak i fukncjonariuszy Policji w różnych 

godzinach dnia i rózne dni tygonia. 



Patrole w okolicy placu zabaw w Rymanowie 

Zdroju są wykonywane. W okolicy placu zabaw 

montowany jest także z różną częstotliwością 

monitoring przenośny .

Stosowne pismo będzie wysłane do Uzdrowiska 

Rymanów S.A. w najbliższych dniach.

Znak drogowy ustawiony jest w granicy 

administracyjnej miejscowość Zmysłówka. 

Problem polega na tym, że na tej samej 

wysokości po prawej stronie drogi powiatowej nr 

2007R j Milcza - Besko są budynki na  ul. 

Leśnej w Milczy.

Podczas oględzin stwierdzono, że działka 

utrzymana jest w stanie akceptowalnym.

Zostaną zlecone roboty w ramach remontu 

bieżącego w koniecznym zakresie do 

utrzymania przejezdności.

Zlecono dokonanie naprawy schodów przez 

ZGK Rymanów.

W najbliższych dniach zostanie sporządzony 

wniosek do Starostwa Powiatowego w sprawie 

wycinki przedmiotowych drzew.



Pismem zn. INW.7226.22.2012 skierowano 

wniosek do Starosty Krośnieńskiego. 

Temat w trakcie rozpoznania.                           

Pismem zn.INW.7226.26.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do Starosty 

Krośnieńskiego o wykonanie nawierzchni 

asfaltowej.

Przekazano informację Panu Kierownikowi 

Rejonu PZDW w Rymanowie, dokonana została 

wizja lokalna i uzyskano deklarację, że naprawa 

zostanie wykonanna w ramach środków na 

naprawy bieżące.                        Ze względu na 

brak realizacji, pismem zn.INW.7226.25.2012 z 

dn.09.11.2012 r. skierowano wniosek do PZDW 

w Rzeszowie.

Pismem z dnia 16.10.2012 r. skierowano 

interpelację do Dyrektora Regionalnej Sieci 

Pocztowej w Rzeszowie, znak: 

ORG.033.16.2012.

Zlecono do wykonania przez ZGK Rymanów.

W tej sprawie należy opracować pełną 

dokumentację na przebudowę zjazdu. 

Wykonanie rowu uzależnione jest od uzyskania 

możliwości odprowadzenia wody z rowu 

poprzez sąsiednią działkę (działki). Podjęte 

zostaną rozmowy z właścicielem działek.

PZDW zrealizował częściowo to zadanie - 

kompleksowo planuje się wykonać całość 

zadania w I kwartale 2013 r.

Podjęto czynności w przedmiotowej sprawie. 

Pismem zn. INW.7226.19.2012 skierowano 

wniosek do Starosty Krośnieńskiego. 



Pismem z dnia 16.10.2012 r. skierowano 

ponownie interpelację do Dyrektora Regionalnej 

Sieci Pocztowej w Rzeszowie, znak: 

ORG.033.16.2012.

Wykonano kosztorys zadania. W tej sprawie w 

najbliższym czasie odbędzie się spotkanie z 

Prezesem Uzdrowiska S.A.

Pismem zn. INW.7226.22.2012 skierowano 

wniosek do Starosty Krośnieńskiego. 

Pismem zn. INW.7226.22.2012 skierowano 

wniosek do Starosty Krośnieńskiego. 

Dnia 19.11.2012 r. wszystkim zainteresowanym 

została udzielona odpowiedź

Pismem zn.INW.7226.26.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do Starosty 

Krośnieńskiego.

Pismem zn.INW.7226.25.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do PZDW w Rzeszowie.

Skierowano pismo do Inwestora o dokonanie 

naprawy drogi.



Pismem zn.INW.7226.27.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do Starosty Sanockiego.

Pismem zn.INW.7226.26.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do Starosty 

Krośnieńskiego.

Pismem zn.INW.7226.26.2012 z dn.09.11.2012 

r. skierowano wniosek do Starosty 

Krośnieńskiego.

Zlecono wykonanie barierek.


