Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2015
Lp.

Nr sesji

z dnia

Zgłaszający

1

2

Kazimierz Kielar radny z
Klimkówki

Interpelacja

Wniosek

Odpowiedzialni/
Referat/Stanowi
sko

Wniosek o oznakowanie odcinka
drogi powiatowej w rejonie ZSP
w Klimkówce.

Referat RIN

Pismem zn.INW.7226.13.2015 wniosek
skierowano do Starosty Powiatu
Krośnieńskiego.

Referat RIN

Pismem zn.INW.7226.13.2015 wniosek ws.
naprawy drogi powiatowej k. przepompowni
skierowano do Starosty Powiatu
Krośnieńskiego natomiast wniosek ws.
naprawy drogi k. kopalni zostanie
zrealizowany w ramach bieżącego remontu
dróg gminnych. Ze względu na wymagania
technologiczne (zbyt niskie temperatury)
remonty dróg gminnych nie zostały jeszcze
rozpoczęte

Wniosek o naprawienie
powstałych po zimie głębokich
dziur na drodze powiatowej w
rejonie przepompowni i w
drodze za kopalnią w Klimkówce.

3

Zapytanie dot. spotkania z
dyrektorem,ZDK w sprawie
niebezpiecznego odcinka drogi
krajowej w Klimkówce w rejonie
skrzyżowania z drogą
powiatową.

4

Zapytanie dot funkcjonowania SPG
ZOZ w Rymanowie, a dotyczące zbyt
małej ilości specjalistycznych
poradni i gabinetów.

5

Wniosek o wycofanie ze
sprzedaży w szkolnych
sklepikach towarów szkodliwych
dla dzieci.

Tomasz Rajnik radny z Posady
Górnej

Aktualny stan załatwienia sprawy

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Referat ROZ

Informacji na zadane pytanie udzielił podczas
wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady
Miejskie Dyrektor SPG ZOZ.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Tomasz Rajnik radny z Posady
Górnej

Wniosek o wykonanie
oczyszczenia
przepustów/mostków/w rowach
przydrożnych.

6

Ignacy Śliwka radny z
Rymanowa
Zdroju

7

Wniosek o stabilne zamontowanie
tabliczek informacyjnych do
budynków sanatoryjnych w
Rymanowie Zdroju oraz tabliczek
z oznakowaniem nazw ulic w
sołectwie Deszno.

Referat RIN

Dokonano
wizji
lokalnej
wraz
z
pracownikiem ZGK Rymanów na przepustach
pod zjazdami na drogi gminne i na chwilę
obecną nie stwierdzono przepustów na
których odpływ wody byłby blokowany.
Czyszczenie przepustów na prywatne
nieruchomości ZGK w ramach świadczonych
usług może wykonać na zlecenie ich
właścicieli..

Referat RIN

Zlecono ZGK Rymanów wykonanie
niezbędnych napraw tabliczek z nazwami ulic
w ramach bieżącej konserwacji oznakowania
dróg publicznych. Roboty te realizowane
zostają przy okazji realizacji innych zleceń
Gminy.

8

Wniosek o pomalowanie poręczy
mostowych na mostach w
Posadzie Górnej.

Referat RIN

Zadanie zostanie zlecone do wykonania w
sprzyjających warunkach atmosferycznych

9

Wniosek o podsypanie klińcem
parkingu koło ZSP w Posadzie
Górnej.

Referat RIN

Rozpoczęto realizację zadania.

Wniosek o oczyszczenie rowów,
wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej w
Posadzie Górnej.

Referat RIN

Tam gdzie są rowy przy ul. Nadbrzeżnej
sukcesywnie będziemy je odmulać.

Referat RIN

Wniosek zostanie zrealizowany w ramach
bieżących remonty dróg gminnych które ze
względu na zbyt niskie temperatury jeszcze
nie zostały rozpoczęte.

10

11

V

20.03.2015

Małgorzata
Macnar Michnowicz radna z Posady
Górnej

Wniosek o załatanie dwóch dużych
dziur przed mostem koło ZSP w
Posadzie Górnej wyjeżdżając
z ul. Nadbrzeżnej

Wniosek o poprawienie stanu
chodnika przy drodze powiatowej
na ulicy Paderewskiego
w Rymanowie.

12
Grzegorz
Wołczański radny z
Rymanowa
13

14
Andrzej Biel radny z
Rymanowa
15

16

Krystyna
Przybyła - sołtys
z Bzianki

Referat RIN

Pismem zn.INW.7226.13.2015 wniosek ws.
naprawy drogi powiatowej k. przepompowni
skierowano
do
Starosty
Powiatu
Krośnieńskiego. Pan dyrektor Aleksander
Mercik potwierdził podczas spotkania we
wtorek 21.04.2015 r. wykonanie tego
zadania.

Wniosek o oznakowanie
tablicami informacyjnymi "teren
zabudowany" terenu nowego
osiedla mieszkaniowego w
Rymanowie oraz rozważenie
możliwości usytuowania tam
progów zwalniających

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o ustawienie koszy na
śmieci na tzw. mijankach w
drodze gminnej w kierunku
Pustek.

W związku z tym, że obecnie brak jest
wolnych ulicznych koszy na śmieci wniosek
zostanie
zrealizowany
po
dokonaniu
wymiany koszy, która planowana jest w
Rymanowie Zdroju. Zdemontowane kosze po
wyremontowaniu zostaną zamontowane w
mijankach.

Referat RIN

Zapytanie o omówienie ustaleń
jakie zostały podjęte na
spotkaniu z Wicemarszałkiem
Województwa Podkarpackiego w
zakresie prac na DW 887

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Wniosek o wykonanie remontu
dróg dojazdowych do pól w
Bziance.

Przeprowadziłem rozmowę z Panią Sołtys w
celu doprecyzowania wniosku. Pani Sołtys
wnioskuje o remont dróg polnych żwirem
rzecznym. Zakres szczegółowy oraz kolejność
prowadzenia robót określony zostanie po
dokonaniu wizji lokalnej na drogach.

Referat RIN

17
Czesław Szajna Przewodniczący
Zarządu Osiedla
18

19

Tadeusz Urbanik radny z
Głębokiego

Wniosek o wprowadzenie 50%
ulgi w opłacie za ścieki i za
Referat ROŚ, RF,
odbiór odpadów komunalnych
GOPS
dla rodzin wielodzietnych w
Gminie Rymanów.
Wniosek
o
zorganizowanie
zbiórki
pieniężnej
wśród
uczestników sesji na rzecz dzieci
pokrzywdzonych w pożarze w
Daliowej.
Wniosek
o
wybudowanie
chodnika na powstałym przejściu
na skróty na pasie zieleni od
bloku ul. Wola w kierunku sklepu
Centrum w Rynku w Rymanowie.

Wniosek słuszny, ale wymagający przygotowania
z racjiuwarunkowań prawnych. Brak jest jeszcze
takich wzorcowych rozwiązań w Polsce. O
postępach w przygotowaniu pomocy dla rodzin
wielodzietnych - biednych będę informował.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

