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

Lp.

Nr
sesji

z dnia

Zgłaszający

1

2

3

4

Andrzej Biel radny z
Rymanowa

Kazimierz Kielar radny z
Klimkówki

5

6

Tomasz Rajnik radny z Posady
Górnej

Wniosek
Wniosek o zaniechanie poboru opłaty
parkingowej w sobotę.

Andrzej Pitrus radny z Królika
Polskiego

Odpowiedzialni/
Referat/
Stanowisko
Referat RF

Aktualny stan załatwienia sprawy
W dniu dzisiejszym ma zostać podjęta uchwała
zmieniająca obowiązek pobierania opłaty w sobotę.

Wniosek o odnowienie tablic na nekrologii
w Rymanowie.

Referat ROŚ

Po otrzymaniu kalkulacji na ww. prace, prozumieniem
wewnętrznym z dnia 09.08.2016 r. zlecono odnowienie
tablic zakładowi budżetowemu - ZGK Rymanów - na
kwotę: 705,80 zł brutto .

Wniosek o remont drogi powiatowej przez
miejscowość Kilmkówka.

Referat RIN

Wniosek został przesłany do Starosty Krośnieńskiego.

Zapytanie dot. przerwania realizacji
inwestycji budowy sieci światłowodowej w
Klimkówce.

OI

Jest to inwestycja prywatnej firmy. Umowy pomiędzy tą
firmą, a osobami prywatnymi i warunki tych umów
mogą egzekwować osoby, które te umowy podpisały.

Wniosek o wykoszenie działki przy
budynku poczty w Rymanowie w części
przynależącej do ORANGE.

OI

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wniosek o zamontowanie bariery koło
Remizy w Posadzie Górnej przy drodze w
kierunku rzeki.
Wniosek o wycinkę zakrzaczeń wzdłuż
dróg gminnych oraz powiatowych na
terenie Gminy.

7

8

Interpelacja

Wniosek o przebudowę mostów w
Bałuciance.

Referat RIN

Wniosek zostanie przeanalizowany w związku z
koniecznością precyzyjnego ustalenia miejsca w którym
kończy się pas drogi wojewódzkiej od strony drogi
gminnej.

Wnoisek w sprawie dróg powiatowych skierowano do
Zarządu Dróg Powiatowych natomiast przy drogach
Referat RIN + SM
gminnych w ramach wykaszania poboczy dróg
dokonywane są przecinki zakrzaczeń.
Referat RIN

Wniosek został przesłany do Starosty Krośnieńskiego.

Wniosek o podjęcie działań zmierzających
do ograniczenia szybkości pojazdów na ul.
Mitkowskiego i ul. Mickiewicza w
Rymanowie.

9

Józef Oberc radny z
Rymanowa

10

XXV

22.07.2016 r.

Wniosek o usprawnienie wyjazdu na DK 28
od strony Rymanowa Zdroju w soboty i w
niedzielę w godzinach popołudniowych i
wieczornych.

Ulice Mitkowskiego i Mickiewicza są drogami
publicznymi na których zgodnie z obowiązującymi
przepisami dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.
Problemem nie jest zbyt duża prędkość dopuszczalna,
ale raczej brak skutecznej kontroli przestrzegania
przepisów i egzekucji naruszeń. Samo wprowadzenie
ograniczenia prędkości na tych ulicach do 40 czy 30
Referat RIN + SM km/h nie spowoduje, że wszyscy kierowcy się dostosują.
Jako przykład może służyć miejscowość Sieniawa; w
wyniku realizacji wniosku o ograniczenie prędkości na
ul. Długiej, w całej miejscowości wprowadzono
ograniczenie do 50 km/h, ale jadąc ulicą Długą z taką
prędkością jest się wyprzedzanym przez inne pojazdy, a
więc wprowadzenie ograniczenia nie przyniosło
żadnego efektu.

SM

Komendant SM przeprowadził rozmowę telefoniczną z
p.o. Naczelnika Ruchu Drogowego w Komendzie
Miejskiej Policji w Krośnie Krzysztofem Belczykiem
podczas której dowiedział się, że wprowadzenie
kierowania ruchem z dróg niższych kategorii na drogi
krajowe obwarowane jest standardem drogi. Droga DK
28 jest drogą o najwyższym standardzie i ma
pierwszeństwo przed innymi drogami. Komendant SM
został zapytany o czas potrzebny na wyjazd z Rynku na
DK 28. Ustalono na podstawie monitoringu, że kierowcy,
przy największym natężeniu ruchu, czekają na wyjazd
od 5 minut do 11. W związku dużym ruchem z Bieszczad
nie jest wskazane wprowadzanie kierowania ruchem od
Rymanowa Zdroju. Pozostaje kwestia indywidualnego
odczucia, gdzie każdy stojący w “korku” kierowca może
zadzwonić na numer alarmowy Policji i zgłosić
utrudnienie w ruchu. Wówczas przyjadą
funkcjonariusze KMP Krosno i sami zdecydują czy
włączyć ręczne kierowanie ruchem.

Przeprowadzono rozmowę z Komendantem KP
Rymanów J. Litarowiczem, podczas której przekazałem
wniosek Pana Radnego J. Oberca. Rozwiązanie jakie
wprowadziła Straż Miejska są to częstsze patrole tych
terenów oraz przekazywanie nieprawidłowości w
formie notatek do KP Rymanów. Nasze patrole oparte są
na sprawdzeniu prawidłowego zabezpieczenia
kierującego czyli wyposażeniu w kask ochronny oraz
posiadanie obowiązkowego wyposażenia, a także
rejestracji pojazdu. Z uzyskanych informacji, nie ustawia
się na takiej drodze patrolu kontrolującego prędkość
pojazdów. Do dnia dzisiejszego nic takiego nie
stwierdzono.

11

Wniosek o ograniczenie jazdy motocyklami
i kładami na ul. Mitkowskiego oraz inymi
ulicami.

12

Wniosek o wykoszenie działek na Osiedlu
II w Rymanowie.

Referat ROŚ

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wniosek o naprawę drogi gminnej w
Wisłoczku w kierunku Spółdzielni.

Referat RIN

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogi w
technologii emulsja + grys.

Wniosek o naprawę drogi powiatowej w
Pastwiskach.

Referat RIN

Wniosek został przesłany do Powiatowego Zarządu
Dróg w Sanoku.

Wniosek o wykoszenie skarp przy moście
w kierunku Beska.

Referat RIN

Wykoszenie poboczy wzdłuż drogi
powiatowej - od mostu na Wisłoku w
kierunku Puław.

Referat RIN

17

Wniosek o interwencje w sprawie
zwisającego światłowodu w kierunku
Puław.

OI

18

Wniosek o naprawę rowu przydrożnego na
drodze w kierunku kościoła.

13

Jan Zalisz - sołtys
z Wisłoczka

14

15

Krystyna
Przybyła - sołtys
z Bzianki

16
Bronisław Bruk sołtys z Puław

19

Janusz
Dąbrowski sołtys z
Głębokiego

20
21
Janusz Delimat sołtys z Ladzina

Wniosek o wyasfaltowanie części drogi
powiatowej w kierunku Głębokiego oraz
dokończenie rowu przydrożnego.
Wniosek o zamontowanie kraty koło
posesji p. Walusa.
Wniosek o zamontowanie progów
zwalniających na niektórych drogach w
Ladzinie.

SM

Wnioski zostały przekazane do Kierownika obwodu w
Dukli Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Trudno zlokalizować właściciela kabli zwisających
pomiędzy słupami. Do czasu uszkodzenia lub
jakiejkolwiek awarii firmy twierdzą, że przewody
podwieszone są zgodnie ze sztuką i nic z tym nie robią.
(brak zagrożenia – uszkodzenia)

Referat RIN

Wniosek zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

Referat RIN

Wniosek został przesłany do Starosty Krośnieńskiego

Referat RIN

Wniosek zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

Referat RIN

Wniosek wymaga poszerzonej analizy i konsultacji z
mieszkańcami korzystającymi z tych dróg.

Janusz Delimat sołtys z Ladzina
22

23

24

25

Czesław Szajna Przewodniczący
Zarządu Osiedla
Rymanów I
Jan Dudzik sołtys z
Bałucianki
Józef Ziajka sołtys z Posady
Górnej

Wniosek o zasypanie wyrwy na drodze
asfaltowej pomiędzy Ladzinem a
Wróblikiem Szlacheckim DW 887 na
wysokości elektrowni wiatrowych.

Referat RIN

Wniosek przekazano do Rejonu PZDW w Rymanowie.

Wniosek o wykoszenie działki przy ul.
Paderewskiego w Rymanowie.

Referat ROŚ

Przedmiotowa działka przy ul. Paderewskiego w
Rymanowie w dniu zgłoszenia wniosku przez
Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1 - została
skoszona.

Wniosek o konieczność przebudowy
mostów w Bałuciance.

Referat RIN

Wniosek został przesłany do Starosty Krośnieńskiego.

Wniosek o wykoszenie poboczy wzdłuż ul.
Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej w tym
barier drogowych.

Referat RIN

W ramach koszenia poboczy dróg gminnych
zrealizowany zostanie również zakres dotyczący ul.
Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej.

