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Informacja Burmistrza Gminy                                                                                                                                                                                                              

o sposobie załatwienia zgłoszonych interpelacji i wniosków z XXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27.03.2012r. 

 

Lp 
Nr 

sesji 
z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek 

Odpowiedzia

lni/Referat/S

tanowisko 

Aktualny stan załatwienia 

sprawy 
Uwagi 

12 XXI 27.03.2012 
Bronisław BRUK - 

radny z Puław 

Interpelacja o 

naprawienie 

uszkodzonych 

przepustów, w 

ciągu drogi 

powiatowej nr 

2115R relacji 

Puławy Dolne – 

Puławy Górne 

  Referat INW 

W sprawie skierowano pismo 

zn. INW.7226.9.2012 do 

Starosty Powiatowego w 

Krośnie 

  

13 XXI 27.03.2012 

Dariusz 

KRÓLICKI - radny 

z Rymanowa 

Interpelacja o 

wystąpienie do 

zarządcy dróg 

wojewódzkich 

dot. 

uprzątnięcia 

zalegającego 

piasku na 

drogach po 

okresie 

zimowym 

  Referat INW 

W sprawie skierowano pismo 

zn. INW.7234.5.2012 do PZDW 

w Rzeszowie 

  

14 XXI 27.03.2013 
Stanisław ADAM - 

radny z Milczy 
  

Wniosek o ponowne 

wysłanie pisma dot. 

udrożnienia rowu przy 

ul. Leśnej ok. 70 mb 

Referat INW 

W sprawie skierowano pismo 

zn. INW.7226.9.2012 do 

Starosty Powiatowego w 

Krośnie 
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15 XXI 27.03.2013 

Krystyna 

PRZYBYŁA -

OSTAP - radna z 

Bzianki 

  

Wniosek  

o przeprowadzenie 

przeglądu 

pogwarancyjnego na 

wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej. 

Referat INW 

Uzgadniono z wykonawcą sieci 

kanalizacji sanitarnej w Bziance 

termin wykonania przeglądu na 

dzień 23.04.2012 r. 

  

16 XXI 27.03.2012 

Tomasz RAJNIK - 

radny z Posady 

Górnej 

  

Wniosek o odmulenie 

rowu naprzeciw Domu 

Ludowego 

Referat INW 

W sprawie skierowano pismo 

zn. INW.7226.10.2012 do 

PZDW w Rzeszowie 

  

17 XXI 27.03.2012   

Wniosek o 

uporządkowanie terenu 

przy ul. 3 Maja w 

Posadzie Górnej (po śp. 

Barbarze Królickiej) 

wokół nieruchomości 

Referat ROŚ 

Sprawa zlecona była do 

realizacji przez Burmistrza 

podczas sesji Straży Miejskiej 

w Rymanowie. Strażnicy 

dokonali oględzin terenu  oraz 

ustalili spadkobierców, którzy 

zobowiązali się do 

uporządkowania terenu wokół 

domu. 

  

18 XXI 27.03.2012 

Andrzej PITRUS - 

radny z Królika 

Polskiego 

  

Wniosek o przegląd 

wyremontowanych 

boisk. 

Referat INW 

Przegląd boisk sportowych 

wykonanych w 2011 r. 

dokonany zostanie w m-cu 

maju. Data przeglądu została 

wyznaczona na dzień 

26.04.2012 r. 

  

19 XXI 27.03.2012 

Kazimierz KIELAR 

- radny z 

Klimkówki 

  

Wniosek o wymianę 

przepustu na większy na 

ul. Ogrodowej 

Referat INW 

Konkretne ustalenia ws. 

przepustu zostaną dokonane w 

trakcie objazdu wiosennego 

dróg. 
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20 XXI 27.03.2012 

Andrzej Wiernusz - 
radny z Rymanowa 

  
Informacja o dewastacji 
przystanku na ul. 
Kolejowej 

Referat INW 

Skierowano do ZGK prośbę o 
dokonanie wyceny naprawy 
przystanku. Przystanek został 
wyremontowany. 

  

21 XXI 27.03.2012   
Informacja o 
podrzucanych 
śmieciach. 

Odpowiedzi 
udzielono 
podczas 
sesji. 

    

22 XXI 27.03.2012   
Zgłosił fakt 
pozostawionej lampy 
oświetlenia ulicznego 

Lampa oświetlenia ulicznego 
została zabrana przez służby 
energetyczne. 

  

23 XXI 27.03.2012 

Henryk SMOLIK - 
przewodniczący 
Rady Miejskiej 

  

Zgłosił informację o 
powstającym wysypisku 
w rowach na ul. 
Bartoszów 

Referat ROŚ 

Pismem z dnia 28.03.2012 r. 
znak: ROS.6122.11.2012.AK 
wystąpiono do zarządców dróg 
począwszy od krajowych, a 
skończywszy na gminnych o 
podjęcie działań związanych z 
przeglądem i odczyszczeniem 
dróg i pasów drogowych (w tym 
rowów) oraz do zarządców 
cieków wodnych o przegląd i 
uporządkowanie potoków i 
pasów rzecznych. 
Otrzymaliśmy odpowiedzi o 
podejmowanych lub podjętych 
działaniach. 

  

24 XXI 27.03.2012   

Zgłosił zapotrzebowanie 
na współdziałanie 
organów tj. Policji, 
Straży Miejskiej, Straży 
Leśnej przeciwko 
wypalaniu traw. 

Odpowiedzi 
udzielono 
podczas 
sesji. 
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25 XXI 27.03.2012 
Bronisław BRUK - 
radny z Puław 

  

Wniosek o 
egzekwowanie 
skoszenia traw od 
właścicieli 
nieruchomości 

Odpowiedzi 
udzielono 
podczas 
sesji. 

    

26 XXI 27.03.2012 

Dariusz KRÓLICKI 
- radny z 
Rymanowa 

  

Wniosek o skierowanie 
pisma do PGE S.A. z 
powiadomieniem o 
zalegających słupach 
energetycznych na ul. 
Osiedle. 

Referat INW 

Z informacji pracowników 
posterunku energetycznego w 
Besku poinformowani 
zostaliśmy o zamiarze 
usunięcia przedmiotowych 
słupów energetycznych do 
końca bieżącego miesiąca. 

  

27 XXI 27.03.2012 

Ignacy Śliwka - 
sołtys sołectwa 
Deszno 

  

Wniosek o ustawienie 
koszy na śmieci koło 
szkoły oraz wzdłuż ul. 
Spacerowej 

Odpowiedzi 
udzielono 
podczas 
sesji. 

    

28 XXI 27.03.2012 
Adam SZAJNA - 
sołtys z Milczy 

  
Wniosek o zakup quada 
dla Straży Miejskiej 

Odpowiedzi 
udzielono 
podczas 
sesji. 

    

 


