Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2014
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Zgłaszający

Kazimierz KIELAR radny z Klimkówki
Wacław
PELCZARSKI radny z Ladzina
Andrzej PITRUS radny z Królika
Polskiego

Maciej KANDEFER radny z
Rymanowa
Krystyna Przybyła Ostap - radna z
Bzianki

Interpelacja

Wniosek
Wniosek w sprawie wycięcia
nachylonego i pozbawionego kory
drzewa przy drodze DK 9 pomiędzy
Łężanami a Miejscem Piastowym.
Wniosek o pogłębienie rowu na
ul. Zadwór oraz wprowadzenie
progu zwalniającego i „mijanki”.
Wniosek o wystąpienie do Zarządcy
drogi powiatowej o odmulenie
rowów na wysokości posesji
Barciów oraz sprawdzenia
przyczółków mostów do Bałucianki.
Wniosek w sprawie zabezpieczenia
powstałych dziur w asfalcie przy
obrzeżach chodnika DW 887 w
obrębie miasta powstałych podczas
oczyszczania maszynowego drogi
wojewódzkiej.
Wniosek dot. pojawiających się
masowo gawronów w parku w
Bziance.

Wniosek o oczyszczenie z odpadów
rowów przy drodze wojewódzkiej w
kierunku Odrzechowej oraz od
Pastwisk do Puław.

Odpowiedzialni/Refe
rat/Stanowisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

Referat INW

Zgłoszono telefonicznie problem Zarządcy drogi

Referat INW

Referat INW

Referat INW
Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.
Referat INW

Dokonano wizji lokalnej w terenie i uzgodniono
zakres ewentualnych robót, które w miarę
możliwości zostaną wykonane w terminie
późniejszym.
Wniosek skierowano pismem zn.
INW.7226.10.2014 do Starostwa Powiatowego w
Krośnie. W dniu 13 maja nr. Dokonano przeglądu
tej drogi i rowów przez zarządcę w obecności
sołtysa Bałucianki i inspektora Józefa Penara.
Ustalono, że zakreskoniecznych robót przy
rowach zostanie wykonany w trybie
niezwłocznym.
Ubytki asfaltu przy chodniku zostały uzupełnione
masą bitumiczną.

Pismem zn. INW.7226.9.2014 skierowano do
wszystkich zarządców dróg wniosek o
uprzątnięcie odpadów z pasów drogowych
administrowanych odcinków dróg.
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Bronisław BRUK radny z Puław

Dariusz KRÓLICKI radny z
Rymanowa
Jan ZALISZ- sołtys
z Wisłoczka
Grażyna
SKOLARCZYK radna powiatu
krośnieńskiego

Wniosek o podjęcie wspólnych
działań mających na celu
zaprzestanie uprawiania rajdów
motokrosowych i jazy kładami po
łąkach i polach uprawnych.
Wniosek o uprzątnięcie brzegów
rzeki Tabor na odcinku ul.
Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej do
Rymanowa Zdroju z zalegających
tam dużej ilości śmieci.
Wniosek o odmulenie rowów
wzdłuż drogi powiatowej w
Wisłoczku
Wniosek o wysłanie patroli służb
mundurowych w godzinach
wieczornych w okolicach placu
zabaw na ul. Jasnej w Rymanowie.

Straż Miejska

Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.
Referat INW
Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.

W porozumieniu ze Strażą Leśną w Rymanowie
będą prowadzone wspólne akcje pod kątem
wjeżdżania do lasów. W przypadku jazdy
pojazdami po łakąch i polach uprawnych
komplikacje wynikają z wnioskowania szkody
przez właściciela terenu. Bez zgłoszenia szkody
działania są mocno ograniczone. Dodatkowo brak
jest wyznaczonych tras, a torów jest za mało.
Grzywny za wjazd do lasu są niskie,
wykrywalność jest znikoma. Brak obowiązku
rejestracji pojazdów wzmaga poczucie
anonimowości i bezkarności u wielu ich
posiadaczy i znaczne trudności w identyfikacji
sprawców.

Wniosek skierowano pismem zn.
INW.7226.10.2014 do Starostwa Powiatowego w
Krośnie.

