Interpelacje, wnioski i zapytania z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie
Lp. Nr sesji

z dnia

1

XXVII

07.09.2012

2

XXVII

07.09.2012

3

XXVII

07.09.2012
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XXVII

07.09.2012
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XXVII

07.09.2012
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XXVII

07.09.2012

7

XXVII

07.09.2012

Zgłaszający

XXVII

07.09.2012

Wniosek
Wniosek o uwzględnienie w budżecie
powiatu krośnieńskiego na rok 2013
remontów mostów na drodze powiatowej do
Bałucianki

Andrzej PITRUS - radny z
Królika Polskiego

Stanisław ADAM - radny z
Milczy

Tomasz RAJNIK - radny z
Posady Górnej

Kazimierz KIELAR - radny z
Klimkówki
8

Interpelacja

Odpowiedzialni/Referat/Stan
owisko

Aktualny stan załatwienia sprawy

Referat INW

Pismem zn. INW.7226.19.2012 skierowano
wniosek do Starosty Krośnieńskiego.

Wniosek o uwzględnienie w budżecie na rok
2013 PZMiUW regulację odcinków rzeki
Referat ROŚ
Tabor

Sprawa w toku, w najbliższych dniach do
PZMiUW zostanie wysłane stosowne pismo.

Zapytanie dot. na jakim etapie postępowania
jest ustalenie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Rymanów
Wniosek o zabezpieczenie odkrytej
studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej za
domami przy ulicy Leśnej w Milczy
Wniosek o dokonanie przeglądu stanu
technicznego mostów nad Taborem
Wniosek o uświadomienie młodzieży szkolnej
uczęszczającej do szkoły o zasadach
poprawnego przechodzenia przez jezdnię,
szczególnie z przystanków przy drogach
publicznych
Wniosek o wycięcie drzew rosnących w pasie
drogi powiatowej podmywanych sukcesywnie
przez nurt rzeki Folry k/Dąbrowskich w
Klimkówce oraz zabezpieczenie brzegów ww.
rzeki w tej okolicy

Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.

Referat INW

Informację telefonicznie przekazano Panu
Dyrektorowi ZGK Rymanów w dniu 12.09.2012
r.

Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.

Referat OZK

Przesłano do dyrektorów szkół prośbę o
zwrócenie uczniom uwagi na problemy
zachowania bezpieczeństwa na drogach,
szczególnie podczas przechodzenia przez
jezdnię na drogach o dużym natężeniu ruchu.

Referat ROŚ

Wyjaśniono ustnie, zezwolenie na usunięcie
drzew zostało wydane 30 marca 2012, o
przebiegu sprawy informowano PZMiUW

Referat ROŚ

Ustnie udzielono wyjaśnienia, przycinka była
wykonywana w miesiącach lipcu i sierpniu 2012,
ponadto wyjaśniono, że GDDKiA zwróciła się do
Burmistrza Gminy o wycinkę kolejnych 28 drzew
w pasie drogowym DK 28

Wniosek o dokonanie wycinki i przecinki
korony drzew wyschnietych kasztanowców
wzdłuż DK 28

Klimkówki
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10

XXVII

XXVII

Wniosek o zamontowanie kosza na śmieci
przy przystanku autobusowym w okolicy
przepompowni w Klimkówce

07.09.2012

Wniosek o udzielenie informacji dot. świetlic
prowadzonych przy szkołach

07.09.2012

Mieczysław TOMKÓW -radny
z Sieniawy

Referat ROŚ

Kosz zostanie zamontowany po dokonaniu
zakupu nowych.

Referat OZK

Przygotowano informację o organizacji świetlic w
szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów
i przekazano Radnym Rady Miejskiej w
Rymanowie.

Wniosek o udzilenie kompleksowej informacji Referat RF
w sprawie funkcjonowania oświetlenia
ulicznego w poszczególnych
miejscowościach

Opracowane: "Materiały analityczne i
porównawcze dotyczące oświetlenia ulicznego w
Gminie Rymanów 1.01.2011 – 6.09.2011 /
4.01.2012 – 5.09.2012" przekazano do
wiadomości Radnych Rady Miejskiej
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XXVII

07.09.2012

12

XXVII

07.09.2012

Wniosek i uzgadnianie działań
Odpowiedzi udzielono
wykonywanych przez ZGK w Rymanowie na
podczas sesji.
terenie sołectwa z sołtysem lub radnym

Dodatkowo przesłane zostało zalecenie w tej
sprawie Dyrektorowi ZGK po posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej.
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XXVII

07.09.2012

Wniosek o wyciągnięcie ze stawu nad
"Czarnym Potokiem" sztucznych kwiatów

Referat ROŚ

Sprawę załatwiono poprzez wyciągnięcie
sztucznych kwiatów ze stawu.

07.09.2012

Wniosek o zmiane organizacji ruchu na ul.
Mistygacza i wporwadzenie progów
zwalniających

Referat INW

Zostało zorganizowane w dniu 19.09.2012 r.
spotkanie Burmistrza z Wnioskodawcami oraz
Radnymi Rady Miejskiej w Rymanowie, w czasie
którego uzgodniono propozycję usprawnienia
ruchu drogowego.

Straż Miejska/Policja

Patrole w okolicach parku podworskiego są
wykonywane zarówno przez Strażników
Miejskich jak i fukncjonariuszy Policji w różnych
godzinach dnia i rózne dni tygonia.

Straż Miejska/Policja

Patrole w okolicy placu zabaw w Rymanowie
Zdroju są wykonywane. W okolicy placu zabaw
montowany jest także z różną częstotliwością
monitoring przenośny .

14

15

16

XXVII

XXVII

XXVII

Dariusz KRÓLICKI - radny z
Rymanowa

Wniosek o wykonanie rutynowych patroli
służb mundurowych w okolicach parku
podworskiego w Rymanowie, gdzie pojawił
się wzmożony ruch narkomanów oraz osób
spożywających alkohol

07.09.2012

07.09.2012
Henryk SMOLIK przewodniczący Rady
Miejskiej

Wniosek o wykonanie rutynowych patroli
służb mundurowych w okolicy placu
zabaw w Rymanowie Zdroju lub objęcie
go monitoringiem.

Henryk SMOLIK przewodniczący Rady
Miejskiej
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XXVII

XXVII

07.09.2012

Wniosek o uporzadkowanie działki, na
której znajduje się magazyn Uzdrowiska
Rymanów S.A. przy PCK w Rymanowie Referat ROŚ
Zdroju
Wniosek
o
przesunięcie
miejscowości Zmysłówka w
posesji Pana Zawady

07.09.2012

znaku
okolicę
Referat INW

Adam SZAJNA - sołtys z
Milczy

19

XXVII

Wniosek o ustawienie godzin oświetlenia
w miejscowości Bzianka

07.09.2012

Stosowne pismo będzie wysłane do Uzdrowiska
Rymanów S.A. w najbliższych dniach.
Znak drogowy ustawiony jest w granicy
administracyjnej miejscowość Zmysłówka.
Problem polega na tym, że na tej samej
wysokości po prawej stronie drogi powiatowej nr
2007R j Milcza - Besko są budynki na ul. Leśnej
w Milczy.

Odpowiedzi udzielono
podczas sesji.

Wniosek o uporządkowanie działki Pana
Maślanego
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XXVII

XXVII

Referat ROŚ

07.09.2012

07.09.2012

22

XXVII

07.09.2012

23

XXVII

07.09.2012

Czesław SZAJNA Przewodniczący Osiedla
Rymanów

Wniosek o wyrównanie przejazdu przez
rzekę Tabor w okolicy Domu Kultury
Referat INW
Wniosek o poprawienie schodów przy ul.
Podgórze

Janusz DĄBROWSKI - sołtys
z Głębokiego

Wniosek o przycięcie gałęzi przy drodze
gminnej przy ul. Zielonej w Sieniawie

Podczas oględzin stwierdzono, że działka
utrzymana jest w stanie akceptowalnym.

Zostaną zlecone roboty w ramach remontu
bieżącego w koniecznym zakresie do utrzymania
przejezdności.

Referat INW

Zlecono dokonanie naprawy schodów przez
ZGK Rymanów.

Referat ROŚ

W najbliższych dniach zostanie sporządzony
wniosek do Starostwa Powiatowego w sprawie
wycinki przedmiotowych drzew.

