UZUPEŁNIENIE DO PROTOKOŁU XXVIII/16
z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 25 listopada 2016 r.
w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a.
W związku z zgłoszonymi uwagami do Protokołu XXVIII/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
z sesji Rady Miejskiej w Rymanowie dokonuje się uzupełnienia w brzmieniu jak
poniżej:

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących
osiedli:
1. Burmistrz Gminy - Pan Wojciech Farbaniec odpowiedział, na wniosek Tomasza
Rajnika - radnego z Posady Górnej, że praca tężni z uwagi na zbliżającą się zimę
została wstrzymana i dopiero wiosną zostanie uruchomiona. Naprawa uszkodzonego
przystanku wykonana została z OC. Wniosek dot. utrudnienia wyjazdu na ul. 3 Maja
z powodu wysokiego ogrodzenia zostanie poddany analizie, może będzie potrzeba
zamontowania lustra i znaku stop.
2. W odpowiedzi na zapytanie radnego z Rymanowa - Andrzeja Biela Burmistrz Gminy
odpowiedział, że w dniu 26.10.2016 r. odbyło się spotkanie z Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego m.in. w sprawie uzdrowiska oraz dróg, które dzisiaj
przejmowaliśmy podejmując stosowne uchwały. Rozmawialiśmy również
o okoliczności remontu kanalizacji sanitarnej oraz o inwestycjach drogowych. Termin
wykonania ekspertyzy zabezpieczenia drogi przy ul. Bieleckiego wyznaczony został
na koniec listopada 2016 r. W tym miejscu poinformował o wysłanych pismach do
Pani Premier Beaty Szydło w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej
DW 28 tj. lewoskrętu w miejscowości Klimkówka, odcinkowego pomiaru prędkości
w obrębie Rymanowa, budowy chodnika w obrębie ul. Bieleckiego oraz ułożenia
nowej nawierzchni na DK 28. Poinformował również, że w dniu 10.11.2016 r. nad
zgłoszonym wniosek dot. symboli Gminy Rymanów obradowała Komisja
Heraldyczna działająca przy MSWiA o jej przebiegu przekaże informację po
otrzymaniu wystąpienia ww. instytucji. Zapowiedział również, że tablice
ogłoszeniowe zostaną oczyszczone - natomiast tablica historyczna przy Przedszkolu
w Rymanowie zostanie zdemontowana lub wymieniona.
3. Na zapytanie Grzegorza Wołczańskiego - radnego z Rymanowa dot. budowy bieżni
sportowej na stadionie w Rymanowie Burmistrz Gminy odpowiedział, że kosztorys
jest już opracowany i będziemy się zastanawiać nad możliwością złożenia wniosku na
to zadanie do MSiT w 2017 r. Zaznaczył również, że dokonany zostanie przegląd
ul. Wola i ul. Rynek w Rymanowie w aspekcie poprawy bezpieczeństwa oraz
usunięcia i wymiany znaków drogowych.

4. Na wniosek Kazimierza Kielara - radnego z Klimkówki Burmistrz Gminy
poinformował, że uzyskał zapewnienie od Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów, że
zadanie zostanie wykonane. Zapowiedział, że dokona sprawdzenia deklaracji
Nadleśniczego.
5. Wnioski Krzysztofa Guzylaka – radnego z Wróblika Szlacheckiego, Ignacego Śliwki -

radnego z Rymanowa Zdroju, Józefa Kijowskiego - radnego z Milczy, Dariusza Beka
– sołtysa z Sieniawy, Józefa Ziajki – sołtysa z Posady Górnej, Alicji Kopeckiej Przewodniczącej Zarządu Osiedla w Rymanowie Zdroju, Krystyny Przybyły - sołtysa
z Bzianki będą poddane niezwłocznie szczegółowej analizie i skierowane do realizacji zapowiedział Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów.
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