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

Lp.

1

2

3

Nr
sesji

z dnia

Zgłaszający

Wniosek

Interpelacja o
zabezpieczenie
Kazimierz Kielar usuwiska przy drodze
radny z
powiatowej w
Klimkówki
Klimkówce przy posesji
na ul. Zdrojowej 63.
Krzysztof
Guzylak - radny z
Wróblika
Szlacheckiego

Aktualny stan załatwienia sprawy

O sprawie poinformowano Zarządcę drogi Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie. Osunięcie ziemi
Referat RIN
na odcinku ok 1 m powstało 2-3 lata temu i sprawa
jest znana PZD.

Zapytanie dot. zawieszonej działalności
poradni okulistycznej w SPG ZOZ
Rymanów.
Zapytanie dot. budowy chodników przy
DW 887.

Odpowiedzi
udzielono
podczas sesji

Zapytanie dot. konkursu na opracowanie
koncepcji rozbudowy budynku GOK w
Rymanowie.

4

5

Interpelacja

Odpowiedz
ialni/
Referat/
Stanowisk
o

Andrzej Biel radny z
Rymanowa

Wniosek o uporządkowanie terenu wokół
pomnika 1000-lecia państwa polskiego
Referat ROŚ
znajdującego się k/"Poloni" w Rymanowie
Zdroju.

Przygotowano i wysłano wystapienie znak ROŚ.
6122.2.2016.AK z dnia 17.03.216 r. do Uzdrowiska
Rymanow o uporządkowanie terenu wokół pomnika
k. Polonii w Rymanowie Zdroju.

6

Zapytanie dot. działań w sprawie tarasu i Odpowiedzi
udzielono
zabezpieczenia skarpy przy budynku
podczas sesji
komunalnym na ul. Bieleckiego.

7

Zadanie o które wnioskował Pan Radny zgłoszone
zostało wcześniej przez Pana Kuśnierczaka, który
rozpoczął budowę domu przy tej drodze i zostało
Wniosek o utwardzenie odcinków dróg
Referat RIN
gminnych.
wpisane na listę zadań oczekujących na realizację.
Aktualnie nawierzchnia bitumiczna kończy się na
wysokości ostatniego zamieszkałego budynku.

8

Andrzej Pitrus radny z Królika
Polskiego

Pismem zn. RIN.7226.7.2016 przekazano sprawę do
Wniosek o przegląd drogi powiatowej w
Starosty Krośnieńskiego.
Bałuciance celem wykonania niezbędnych Referat RIN
prac remontowych.

Wniosek o parafowanie uchwał przez
radców prawnych oraz o przyjmowanie i
podpisywanie protoków z posiedzeń
stałych komisji RM przez jej członków.

9
XVI

04.03.2016

Odpowiedzi
udzielono
podczas sesji

Wszystkie wymienione ulice oraz ul. Jesionowa na
których
wykonywano
roboty
związane
z
Wniosek o wykonanie nowych
nawierzchni asfaltowych na ul. Kilińskiego Referat RIN wykonywaniem nowych sieci wodociągowej i
i ul. Piekarskiej w Rymanowie.
kanalizacyjnej wpisane są na listę zadań
oczekujących na realizację.

10

Wniosek o zabezpieczenie placu
k/Synagogi przed usuwaniem się
nawiezionego klińca,

Ze względu na to, że formalne wykonanie parkingu z
nawierzchnią twardą ze względu na strefę ochrony
konserwatorskiej nie jest możliwe należy rozważyć
Referat RIN dwie możliwości; likwidacja nieformalnego placu
postojowego lub bieżące uprzątanie materiału
kamiennego który osunie się na jezdnię ul.
Kilińskiego i ta opcja jest obecnie realizowana.

12

Zapytanie dot. poradni specjalistycznych
w SPG ZOZ w Rymanowie

Odpowiedzi
udzielono
podczas sesji

13

Wniosek o przywrócenie szerokości
koryta rzeki na wysokości Komisariatu
Polcji w Rymanowie.

Wystąpiono do dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z
prośbą o wyznaczenie terminu rozprawy
Referat ROŚ administracyjnej w terenie z udziałem mieszkańców i
zainteresowanych oraz przedstawicieli Gminy w celu
ostatecznego załatwienia sprawy.

14

Czesław Szajna Przewodniczący
Zarządu Osiedla

Wniosek o uporządkowanie działki za
sklepem "CENTRUM" w Rymanowie.

Pismem znak: ROŚ. 61220.3.2016.AK z dnia
21.03.216 r. wystąpiono do właścicielki działek za
Referat ROŚ sklepem CENTRUM w Rymanowie o udzielenie
informacji dotyczącej najbliższych planów na
zagospodarowanie działek.

15

Alicja Kopecka Przewodnicząca
Zarządu Osiedla

Wniosek o utwardzenie placu pomiędzy
sklepem Głowackiego i Frącka w
Rymanowie Zdroju.

Referat RIN

16

Józef Ziajka Sołtys Posady
Górnej

Wniosek o wyrównanie zagłębienia na
drodze gminnej k/posterunku
gazowniczego.

Referat RIN Wniosek został zlecony do realizacji.

17

Jan Pelczar radny powiatu
krośnieńskiego

11

Grzegorz
Wołcański radny z
Rymanowa

Zapytanie dot. przyczyny wycofania
Odpowiedzi
projektu uchwały zamiany nieruchomości udzielono
w Rymanowie Zdroju.
podczas sesji

Plac obecnie utwardzony jest klińcem, a w przypadku
ubytków materiał jest uzupełniany.

18

Małgorzata
Zielonka mieszkanka
Rymanowa

Wniosek o usprawnienie łączności z SPG
ZOZ w Rymanowie oraz o aktualizację
zakładki internetowej placówki.

OI

Wniosek został zlecony do realizacji przez Dyrektora
SPG ZOZ w Rymanowie.

