
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek Odpowiedzialni/R
eferat/Stanowisko Aktualny stan załatwienia sprawy

Interpelacja dot. posypywania
piaskiem dróg gminnych w
okolicach stromych wzniesień,
które w wyniku intensywnych
opadów śniegu stają się
oblodzone i powodują
zagrożenie dla uczestników
ruchu drogowego.

Referat INW Zlecono wykonanie niezbędnych prac.

Wniosek o naprawę II mostu w 
Bałuciance.

Referat INW

Sprawa złego stanu mostu została skierowana 
do Starostwa Powiatowego w Krośnie. Panu 
Radnemu przekazano kopię odpowiedzi 
otrzymanej na wcześniejszy wniosek Pana 
Andrzeja Pitrusa, a dotyczący również sprawy 
złego stanu mostu na drodze powiatowej do 
Bałucianki.

Zapytanie – czy w najbliższym
czasie będzie wykopany rów wzdłuż
drogi gminnej „Michałówki” 

Referat INW

Zakres robót przewidziany do wykonania w 
ramach Funduszu Sołeckiego Bzianki na 2012 
r. przewidywał żwirowanie drogi i został 
wykonany. Wykonanie rowów w 2012 r. ze 
względu na wykorzystanie wszystkich środków 
przewidzianych na drogi jest niemożliwy. 

Wniosek o wystąpienie do ZMiW w 
Rzeszowie o naprawę zniszczonych 
przez bobry wałów 
przeciwpowodziowych

Referat ROŚ Sprawę wyjaśniono telefonicznie.

Przeprowadzane są rozmowy telefoniczne z 
operatorami sieci komórkowych.

Usunięto usterkę na sterowniku.
Wniosek o wprowadzenie 
regularnych godzin oświetlenia na 
ulicach Posady Dolnej.

Referat RF

Wniosek w sprawie możliwości 
wystąpienia przez Gminę Rymanów 
do operatora sieci komórkowych o 
wzmocnienie zasięgu telefonicznego 
dla mieszkańców Puław i Wisłoczka.

XXXII

XXXII

06.12.2012

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

XXXII

Bronisław BRUK - radny z 
Puław S. Litwin

XXXII Tomasz RAJNIK - radny z 
Posady Górnej06.12.2012

Krystyna PRZYBYŁA - OSPAP - 
radna z Bzianki 06.12.2012

06.12.2012

Andrzej WIERNUSZ - radny z 
Rymanowa



06.12.2012 Michał CHENTOSZ - radny z 
Posady Górnej

Wniosek o zakończenie sprawy dot. 
postawionego ogrodzenia przez 
Pana M. Oberca w Posadzie Górnej 
na drodze gminnej.

Referat RF
Zebrana została dokumentacja w sprawie 
rozbiórki tymczasowego ogrodzenia działki nr 
65 w Posadzie Górnej.

06.12.2012 Dariusz KRÓLICKI - radny z 
Rymanowa

Zapytanie dot. wykonywanych robót
naprawczych przy boisku Orlik -
2012 w Rymanowie.

Odpowiedzi 
udzielono podczas 
sesji

XXXII 06.12.2012 Grażyna SKOLARCZYK - 
radna powiatu krośnieńskiego

Wniosek 
o wyczyszczenia koryta rzeki Tabor. Referat ROŚ 13.12.2012r. wystosowano odpowiednie pismo 

do PZMiUW

XXXII 06.12.2012 Janusz DĄBROWSKI - sołtys z 
Głębokiego

Wniosek o wymianę przystanku
(górnego) w Głębokiem oraz
wystawienia kontenerów nad
zalewem.

Odpowiedzi 
udzielono podczas 
sesji

XXXII 06.12.2012
Czesław SZAJNA - 
Przewodniczący Osiedla 
Rymanów

Wniosek o zwrócenie uwagi służb
porządkowych na opuszczony dom
na ul. Swobody, który grozi
zawaleniem.

Referat INW

Z informacji uzyskanych w Starostwie 
Powiatowym w Krośnie złożona została 
dokumentacja na uzyskanie pozwolenia na 
wykonanie rozbiórki.

Dokonano naprawy.06.12.2012

Wniosek w sprawie postawienia 
przewróconego słupka 
przystankowego w Sieniawie, przy 
szkole.

Referat INWXXXII Mieczysław TOMKÓW - radny 
z Sieniawy 

XXXII

XXXII



Uwagi


	2012

