Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2012
Lp.
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sesji

XIX

z dnia

Zgłaszający

Interpelacja

Wniosek

Odpowiedzialni/R
eferat/Stanowisk
o

Aktualny stan załatwienia sprawy

Tomasz RAJNIK - radny
17.02.2012
z Posady Górnej

Złożenie zapytania
do Nadleśniczego Nadleśnictwa
Rymanów – dlaczego w
Nadleśnictwie Rymanów –
w odróżnieniu od innych
Referat ROŚ
nadleśnictw np. Dukla mieszkańcy nie mogą wyrabiać
w lesie drewna opałowegogałęziowego - po spełnieniu
określonych wymogów bhp

We wniosku znak: ROŚ. 6870.4.2012.AK z dnia
16.03.2012 r. zlozono zapytanie do Nadlesniczego
Nadlesnictwa Rymanów, w imieniu Radnego RM. w
Rymanowie .

Wniosek wraz z podziękowaniami za już wykonane
oraz o dalszą realizację prac zabezpieczających na
potoku Głeboki - skierowany zostal do Z-cy
Dyrektora ds.Zarządu Zlewni Wisłoka i Wisłoki z/s.
w Rzeszowie (znak: ROŚ.6332.3.2012.EW z dnia
02.03.2012 r.).

XIX

17.02.2012

Bronisław BRUK - radny
z Puław

Wniosek o skierowanie
podziękowania do RZGW
Kraków/Rzeszów za dotychczas
wykonane zadania w zakresie
Referat ROŚ
zabezpieczeń na rzece w
m.Głębokie - z prosbą o
kontynuację wykonywania
zabezpieczeń.

XIX

Andrzej PITRUS - radny
17.02.2012
z Królika Polskiego

Wniosek o złożenie zapytania
do Uzdrowiska Rymanów S.A. Referat OZK
dlaczego wyłączono usługę
krioterapii w ofercie lecznictwa.

Wniosek w tej sprawie został złozony - odpowiedzi
udzielił Prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. do wiadomości przesłano radnemu A. Pitrusowi

Kazimierz KIELAR 17.02.2012
radny z Klimkówki

Wniosek o złożenie w trybie
pilnym wniosku do GDDKiA/O
Krosno w sprawie konieczności
usunięcia kasztanowca w
Klimkówce/ lewa strona Referat ROŚ
Rymanów - Klimkówka- przed
zabudowaniami okorowane
drzewo w znacznym stopniu nadaje się do wydania decyzji
na wycinkę

Wnioskiem z dnia 16 marca 2012 r.znak:
ROŚ.6131.69.2012.AK zwrócono się do kierownika
Rejonu w Krośnie GGDKiA -Oddział w Rzeszowie o
podjęcie stosownych dzialań.

XIX

Uwagi
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XIX

Krystyna PRZYBYŁA 17.02.2012 OSTAP - radna z
Bzianki
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XIX

17.02.2012
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Wniosek o wydłużenie czasu
oświetlenia w m. Bzianka do
godz. 24.00

Referat RF

Czas oświetlenia ulicznego będzie skracany na
terenie Gminy ze względu na oszczędności,
okres wiosenno - letni.

Wniosek o odśnieżenie
chodników przy DW, w tym przy Referat INW
ul. Kolejowej w Rymanowie

Pismem z dnia 21.02.2012r. skierowano
wniosek do PZDW w Rzeszowie Rejonon Dróg
Wojewódzkich w Rymanowie

XIX

Mieczysław TOMKÓW 17.02.2012
radny z Sieniawy

Przeanalizowanie systemu
dystrybucji worków na śmieci w
miejscowościach rozległych
obszarowo.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji

XIX

Dariusz KRÓLICKI 17.02.2012
radny z Rymanowa

Wniosek o odśnieżenie
chodnika przy ul. Osiedlowej
Referat INW
oraz alejek w praku podworskim
w Rymanowie

Telefonicznie w dniu 17.02.2012r. przekazano
wniosek do ZGK Rymanów ze wskazaniem
terminu wykonania do 19.02.2012r.

Józef PELCZAR -sołtys
z Łazów

Wniosek o przeanalizowanie
systemu wystawiania faktur za
śmieci.

System wystawiania faktur przez ZGK
Rymanów jest prawidłowy i naliczany zgodnie
ze zużyciem wody i ścieków oraz
proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu w
stosunku do odpadów. Naliczanie w przypadku
nieczystości stałych wykonywane jest przez
system komputerowy na podstawie
oprogramowania, jako iloczyn obowiązującego
cennika, liczby osób zamieszkujących posesję
oraz liczby dni za jakie naliczenie zostało
wykonane.

Adam SZAJNA - sołtys z
Milczy

odpowiedzi. GBP systematycznie uzupełnia
Wniosek o uzupełnienie
zbiorów książkowych w GBP w Referat OZK/GBP swoje zbiory. Dokonywane sa zakupy nowości
Rymanowie
wydawniczych dla wszystkich kategori

XIX

17.02.2012

Wacław PELCZARSKI radny z Ladzina

Referat ROŚ

Pismem z dnia 24.02.2012 r.udzielono
10

XIX

17.02.2012

czytelniczych.

11

XIX

17.02.2012

Rafał WAJDA mieszkaniec Rymanowa

Wniosek o odpowiedź na
zgłoszone pismo od
mieszkańców Rymanowa dot.
podatku od nieruchomości
związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej

Referat RF

Publikacja w "Naszym Rymanowie" w Dodatku
samorządowym tabeli dot. stawek podatkowych
w Gminie Rymanów w 2012 r.

