
Lp. Nr sesji z dnia Zgłaszający Interpelacja Wniosek
Odpowiedzialni/

Referat/Stanowis

ko

Aktualny stan załatwienia sprawy Uwagi

1 VI/11 11.02.2011 Maciej Kandefer - radny

Nieprawidłowe zamontowanie 

pleksy umieszczonej wzdłuż ul. 

Sanockiej przy wjeździe z ul. 

Wesołej

Referat INW
Zarządca drogi zamontował lustro 

zwiększające bezpieczeństwo ruchu.

2 VI/11 11.02.2011 Marian Różowicz - radny

Umorzenie zaległości z tytułu 

czynszu dzierżawnego 

S.Glazerowi

Referat RF
Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej

3 VI/11 11.02.2011 Stanisław Adam - radny
Wniosek o remont drogi na 

odcinku 2 km Milcza - Besko
Referat INW

Wystąpiono z wnioskiem do zarządcy 

drogi - pismem zn. RK-

IV.7010.1.48.2011 Starostwo 

Powiatowe w Sanoku poinformowało 

o remoncie drogi w celu utrzymania 

przejezdności.

4 VI/11 11.02.2011 Andrzej Pitrus - radny

Dostarczenie dwóch aut żwiru 

na naprawę drogi uszkodzonej 

podczas budowy kanalizacji na 

wysokości posesji Kondziołki 

naprzeciwko ul. Zielonej

Dodstarczono materiał na 

wnioskowaną drogę dojazdową

5 VI/11 11.02.2011 Mieczysław Tomków - radny

Ponowienie pisma w sprawie 

realizacji wniosków leżących w 

kompetencji Marszałka 

Województwa Podkarpackiego

Referat INW

Otrzymano odpowiedź Urządu

Marszałkowskiego zn DT-

I.8026.26.2011.UP-Ś oraz otrzymano

odpowiedź Starostwa Powiatowego w

Krośnie pismem zn. PZD-DT-

5450/16/11- ustawienie znaku

"Sieniawa" w okresie wiosennym, -

wycinka krzewów sukcesywnie w

bieżącym roku. 

6 VI/11 11.02.2011 Kazimierz Kielar - radny 

Określić etap realizacji wycinki 

starych kasztanowców wzdłuż 

drogi krajowej w Klimkówce

ROŚ

Decyzja była wydana w ubiegłym

roku. Dotychczas trwała procedura

prowadzona przez GDDKiA

związana z wyłonieniem wykonawcy.

Prace związane z wycinką drzew były

prowadzone w okresie miesiąca

marca br. W miesiącu maju br.

dokonana zostanie wizja w terenie i

przeglad kolejnych drzew

proponowanych do usuniecia.

Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie



7 VI/11 11.02.2011 Kazimierz Kielar - radny 

Kto ma wydac zezwolenie na 

wycinke drzew rosnacych na 

skarpie wzdłuż drogi powiatowej 

w Klimkówce k. Kościółka

ROŚ

Wystąpiono z dniem 01.03.2011 r.

Ldz. ROŚ.6332.3.2011.JS do

PZMiUW w Rzeszowie o wycinkę

drzew przy skarpie potoku

Kościołkowego w m. Klimkówka.

Otrzymano odpowiedź z dniem

21.03.2011 r. Ldz. EM-5032/S/21/1, iż

wniosek zostanie rozpatrzony po 15

października br.

8 VI/11 11.02.2011 Bronisław Bruk - radny

Wystapienie z pismem do 

powiatu w sprawie rosnacych 

drzew na boboczu drogi w 

Pastwiskach w kier. Puław i 

wyczyszczenie przydroznych 

rowów

Referat INW

Otrzymano odpowiedź Starostwa

Powiatowego w Krośnie pismem zn.

PZD-DT-5450/16/11 - wycinka

konarów drzew przeprowadzona

zostanie w miarę posiadanych

możliwości, - renowacja rowów za

mostem w Pastwiskach wykonana

będzie po zakończeniu zaplanowanych

robót odwodnieniowych na 2011 r. 

9 VI/11 11.02.2011 Wacław Pelczarski - radny

Podjęcie działań w sprawie 

wykupu garażu w lesie k. 

kopalnictwa w Klimkówce

Odpowiedzi udzielono podczas sesji 

Rady Miejskiej.

10 VI/11 11.02.2011 Krystyna Przybyła - radny

Skierowanie koparki do 

wybrania rowu wzdłuż drogi 

gminnej w Bziance.

ROŚ

Udzielono odpowiedzi telefonicznie

Pani Sołtys, ze przy sprzyjających

warunkach atmosferycznych

podesłana zostanie koparka do

udrożnienia tychże rowów.. Z drogi

korzysta P. GĘBUŚ, POLAŃSKI za p.

BURYM. Po przydzieleniu koparki we

wskazane miejsce, mieszkańcy nie

wyrazili zgody na realizację

przedmiotowego zadania.

11 VI/11 11.02.2011 Wiesław Poznar - sołtys
Odmulenie rowów przy drodze 

wojewódzkiej w m. Królik Polski
Referat INW

Według informacji uzyskanych u 

zarządcy drogi (p. Hejnara) na 

bieżący rok przewidziane jest 

odmulenie rowu w Króliku Polskim na 

dł. 300 mb. Trwa postępowanie 

przetargowe. W przypadku 

pozyskania dodatkowych środków 

zakres prac ulegnie zwiększeniu.


