Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2016

Lp.

1

z dnia

Zgłaszający

Interpelacja

Wniosek

Andrzej Pitrus - Interpelacja o remont
radny z Królika
drogi powiatowej w
Polskiego
Bałuciance oraz mostu.

Odpowiedzia
lni/ Referat/
Stanowisko

Referat RIN

Aktualny stan załatwienia sprawy

Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

2

Zapytanie dot. konkursu na koncepcję GOK
-u w Rymanowie.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

3

Zapytanie dot. losów nowego herbu gminy.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Zapytanie dot. terenu zarezerowowanego
pod obwodnicę Rymanowa oraz losu
znajdujących się tam budynków.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

4

Andrzej Biel radny z
Rymanowa

5

Wniosek o naprawienie zjazdu do rzeki
k/GOK.

Referat RIN

6

Wniosek o naprawę i pomalowanie ławek
k/Lotto w Rymanowie

Referat ROŚ Wniosek został zrealizowany.

Zapytanie w sprawie przetargu na
opracowywanie dokumentacji na budowę
chodnika wzdłuż DW 887 Bzianka Rymanów - Królik Polski.

7

Krzysztof
Guzylak - radny z
Wróblika
Szlacheckiego

8

Zapytnie o los raportu oddziaływania na
środowisko złożonego do RDOŚ oraz
zmiany MPZP przeznaczonego pod
wiatraki.

Referat RIN

Dokonano naprawy uszkodzeń w jezdni na zjeździe.

Wystąpiliśmy o wydanie warunków technicznych do
zarządcy drogi - PZDW w Rzeszowie. W dniu 24.06.2016
r. do UG wpłynęło pismo, które otrzymają Państwo
Radni, z którego wynika, że przedmiotowy odcinek DW
887 planowany jest do rozbudowy. W związku z
powyższym w obecnym stanie wykonanie projektu jest
nieuzasadnione, gdyż w ramach rozbudowy drogi
planowana jest zmiana jej niwelety, co spowoduje, że
realizacja obecnie opracowanego projektu może być
niemożliwa.
RDOŚ przysłał termin uzgodnienia raportu do 7 lipca br.
Tzw. Ustawa antywiatrakowa podpisana została 22
czerwca br. przez Prezydenta RP. Postępowania
niespełniające wymogów ustawowych stają się
bezprzedmiotowe po wejściu w życie tej ustawy tj. po 15
lipca br.

9

Zapytanie dot. stanu sprawy zasiedzenia
na ul. Zielonej we Wróbliku Szlacheckim.

10

Zapytanie dot. terminu wykonania
przykrycia rowu za domem ludowym w
Milczy oraz poszerzenia wyjazdu na
stadion.

Referat RIN

11

Wniosek o zamontowanie 2 koszy na
stadionie.

Referat ROŚ Wniosek został zrealizowany.

12

Wniosek o poszerzenie istniejących
progów zwalniających na ul. Spacerowej w
Desznie.

Referat RIN

Wniosek o zamontowanie znaku
ograniczenia prędkości na ul. Sosnowej w
Desznie.

Referat RIN

Wniosek o naprawienie powywracanych
znaków drogowych przed i na moście w
Pastwiskach.

Referat RIN

Wniosek skierowano do Starosty Sanockiego.

15

Wniosek o przebudowanie przepustu na
drodze powiatowej na granicy Tarnawki i
Wisłoczka.

Referat RIN

Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

16

Wniosek o wykoszenie działek gminnych.

Referat ROŚ

Wniosek zlecono do wykonania w terminie do
30.06.2016 r.

17

Wniosek o interwencję do właściciela
zwisających kabli telefonicznych w Bziance
i innych miejscowościach.

Józef Kijowski radny z Milczy

31.05.2016

13

Ignacy Śliwka radny z
Rymanowa
Zdroju

14
Jan Zalisz - sołtys
z Wisłoczka

Krystyna
Przybyła - sołtys
z Bzianki

18

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

OI

Wniosek został zrealizowany.

Podjęte zostały rozmowy z Wnioskodawcą w celu
jednoczesnego załatwienia obydwu wniosków. Ze
względu na to, że ul. Sosnowa i ul. Spacerowa są drogami
publicznymi konieczne jest zastosowanie rozwiązań,
które zostaną zaakceptowane przez zarządzającego
ruchem drogowym tj. Starostę Krośnieńskiego, stąd
konieczne jest dokonanie opracowania zmiany projektu
stałej organizacji ruchu na tych drogach i dopiero po
uzyskaniu akceptacji do przyjętych rozwiązań można je
zastosować.

Wniosek został zgłoszony do właściela kabli
telefonicznych.

Wniosek o remont dróg polnych.

Referat RIN

Remonty i utwardzanie dróg polnych oraz innych dróg
zgłoszonych przez Państwa Radnych i Sołtysów
planowane jest do realizacji (w miarę możliwości
budżetowych) po zakończeniu prowadzonych obecnie
remontów cząstkowych.

19

Dariusz Bek sołtys z Sieniawy

Wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze na
ul. Wiśniowej w Sieniawie

Referat RIN

Wniosek skierowano do Starosty Krośnieńskiego.

20

Andrzej
Wiernusz Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Wniosek o wykoszenie poboczy przy
chodnikach gminnych.

Referat RIN

Wniosek został zrealizowany.

21

Czesław Szajan Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze
gminnej do Łazów.

22

23

24

Od 1 czerwca Straż Miejska pracuje od godz. 14.00 by
Wniosek o częstsze kontrole placów zabaw
Straż Miejska dokonywać bieżącej kontroli placów zabaw i boisk
przez Straż Miejską i Policję.
sportowych.

Józef Pelczar sołtys Łazów

Wniosek o zlikwidowanie składowania
worów ze śmieciami przy gniazdach na
odpady segregowane.

Wniosek o przejęcie szkoły od
Stowarzyszenia Spotkanie – Rymanówprzez gminę.

Referat RIN

Wniosek zostanie zrealizowany w najbliższym czasie.

Sprawdzono pozostawione worki ze śmieciami jednak
bez danych świadczących o podrzucającym. Brak jest
możliwości technicznych do zamontowania fotopułapek
Straż Miejska ze względu na dużą odległość drzew lub słupów od
miejsca ustawienia gniazda. Zamontowano na
przystanku autobusowym naklejkę “obiekt
monitorowany”.

Referat RF

Wniosek został zrealizowany.

