Interpelacje, wnioski i zapytania z Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - 2015
Lp.

Nr sesji

z dnia

Zgłaszający

Interpelacja

Wniosek

Odpowiedzialni/
Referat/Stanowi
sko

Aktualny stan załatwienia sprawy

Zapytanie dot. wykorzystania
specjalistycznych samochodów ZGK
w związku z rozstrzygniętym
przetargiem na odbiór śmieci na
terenie Gminy Rymanów.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Zapytanie dot. przyznania w miesiącu
grudniu br. nagród dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach
oświatowych z terenu Gminy
Rymanów.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

3

Zapytanie dot. możliwości
przeprowadzenia konsultacji
społecznych podczas wyborów
sołtysów i zarządów osiedli.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

4

Wniosek o ustawienie znaku
"Rymanów Zdrój 4 km" na drodze
DW 887 w Rymanowie.

Referat INW

W związku z tym, że zadanie w zakresie
oznakowania dróg o różnych kategoriach należy
do zadań zarządcy drogi wyższej kategorii
wniosek pismem znak:INW.7226.2.2015
skierowano do Rejonu GDDKiA w Krośnie.

Referat INW

W związku z tym, że wniosek Radnego jest
zbieżny z wnioskiem z 2014 r., którego
realizacja
jest
w
trakcie,
pismem
zn.INW.7226.2.2015 poinformowano Radnego o
aktualnym stanie realizacji tego wniosku.
Posiadamy aktualnie pozytywne uzgodnienia dla
Projektu zmiany stałej organizacji ruchu na na
drodze wojewódzkiej Nr 887 Podkarpackiego
Komendanta Policji w Rzeszowie oraz Zarządcy
drogi PZDW w Rzeszowie. Oczekujemy jeszcze
na uzgodnienie z Urzędu Marszałkowskiego.

1

Andrzej Biel radny z
Rymanowa

2

Ignacy Śliwka radny z
Rymanowa
Zdroju

Wniosek o ograniczenie prędkości na
ul. Zdrojowej w Rymanowie Zdroju.

5

III

30.12.2014

6

7

III

30.12.2014

Tomasz Rajnik radny z Posady
Górnej

Wniosek o posypywanie zaśnieżonych
podjazdów dróg przez odpowiednie
służby.

Referat INW

Zlecono podjęcie stosownych działań w tej
sprawie ZGK w Rymanowie.

Grzegorz
Wołczański radny z
Rymanowa

Wniosek o poprawienie znaku
drogowego przy ul. Konopnickiej w
Rymanowie.

Referat INW

Zlecono podjęcie stosownych działań w tej
sprawie ZGK w Rymanowie.

8
Józef Kijowski radny z Milczy

9

10

11

Wniosek o ustawienie znaku na
drodze Milcza - Besko dot.
ograniczenia tonażu.

Referat INW

Wniosek o posypanie dróg gminnych
m.in. przy ul. Szkolnej i ul. Słonecznej
w Milczy.

Referat INW

Tadeusz Urbanik radny z
Głębokiego

Wniosek o podjęcie starań dot.
wprowadzenia bezpłatnego parkingu
dla pacjentów przychodni SPG ZOZ w
Rymanowie.

Józef Ziajka sołtys z Posady
Górnej

Wniosek o podjęcie działań, które
polegają
na
zabezpieczeniu
przyczółków mostu i brzegów rzeki
Tabor na wysokości Domu Ludowego
przy ul. Nadbrzeżnej w Posadzie
Górnej.

Ze względu na to, że droga łączy powiat
krośnieński i sanocki pismem zn.
INW.7226.3.2015 wniosek skierowany został do
Zarządów Dróg Powiatowych w Krośnie i Sanoku.
Informuję jednocześnie, że wniosek o
ograniczenie w ruchu pojazdów ciężarowych do
zarządców drogi skierowany został jeszcze w
czasie trwania remontu drogi Nr 2007R i został
przyjęty pozytywnie. Jednak procedura
ustawienia znaków musi zostać poprzedzona
opracowaniem Projektu zmiany stałej organizacji
ruchu, który po opracowaniu musi uzyskać
stosowne uzgodnienia służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Zlecono podjęcie stosownych działań w tej
sprawie ZGK w Rymanowie.

Odpowiedzi udzielono podczas sesji.

Referat INW

Wniosek skierowano do PZMiUW w Rzeszowie
z powiadomieniem Oddziału Terenowego w
Krośnie.
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