
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 19 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 r. 

 

✓ 21 grudnia – odbyła się narada z sołtysami i przewodniczącymi zarządów 

osiedli. Podczas spotkania omówiono uchwalony na 2021 rok budżet, 

przedstawiono też realizowane inwestycje oraz bieżące informacje 

związane z działalnością gminy, 

✓ 22 grudnia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbyliśmy krótkie 

przedświąteczne spotkanie z Marszałkiem WP – podczas, którego 

złożyliśmy życzenia, 

✓ 23 grudnia – w DDO w Łazach uczestniczyłem razem z dyrektorem 

GOPS-u w spotkaniu wigilijnym podczas, którego złożyłem życzenia 

świąteczne opiekunom i podopiecznym, 

✓ 30 grudnia – odbyła się ostatnia w 2020 roku sesja Rady Miejskiej, 

✓ 14 stycznia 2021 roku – w Jedliczu odbył się Konwent Wójtów i 

Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. Podczas posiedzenia omawialiśmy 

bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem gmin w dobie pandemii jak 

również inne dotyczące budżetów gmin, w tym; programu „czyste 

powietrze”, finansowania OSP, rozpatrzenia petycji itp. 

✓ 18 stycznia – razem z pracownikami uczestniczyłem w szkoleniu 

dotyczącym nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Nowa UZP 

obowiązuje już od 1 stycznia 2021 roku. Informuję, że nowa ustawa 

dokonuje dużych zmian w przepisach, które obowiązywały przez ostatnie 

15 lat, 

✓ 19 stycznia – na zaproszenie Prezydenta Krosna Piotra Przytockiego – 

uczestniczyliśmy razem z burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój – Witoldem 

Kocajem w spotkaniu dotyczącym utworzenia w sezonie letnim sobotnio-

niedzielnych linii przewozowych na trasie Krosno – Iwonicz-Zdrój – 

Rymanów-Zdrój. Usługi świadczyłby krośnieński MKS. Ideą tego pomysłu 

jest promocja transportu ekologicznego – elektrycznego i hybrydowego, 

uwolnienie parkingów oraz przewóz kuracjuszy i gości do Krosna a 

mieszkańców Krosna i okolic do naszych uzdrowisk. Temat w najbliższym 

czasie przedłożę do konsultacji Wysokiej Radzie. Pismo w tej sprawie 

przesłane zostało przez Pana Prezydenta w ostatnich dniach, 

➢ w tym samym dniu z udziałem moich współpracowników odbyło się 

spotkanie z udziałem wykonawcy sieci światłowodowej dla Firmy 

VOICE-NET. Tematem głównym poruszanym podczas spotkania było 

uzyskiwanie zgód od gminy na umieszczanie kabli światłowodowych 

oraz zakresu planowanych robót w ramach kontraktu. Potwierdzono, że 

sieć będzie rozbudowywana sukcesywnie tak, żeby każdy chętny miał 

dostęp do sieci internetowej szerokopasmowej, 

✓ 25 stycznia – w sali widowiskowej domu kultury w Rymanowie odbyło się 

spotkanie konsultacyjne z udziałem m.in. radnych, pracowników urzędu 



gminy, GOK-u, BIT, Nadleśniczego Nadleśnictwa Rymanów, gestorów 

bazy turystycznej i hotelowej w sprawie zaopiniowania propozycji 

przewidywanych w ramach RFIL – tj. pomocy dla gmin górskich, 

✓ 26 stycznia – w godzinach porannych – razem z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej i inspektor Agnieszką Niemczyk uczestniczyliśmy w spotkaniu z 

przedstawicielami Firmy EuroInwestycje z Krosna, która złożyła nam 

ofertę na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na kolejny okres – gdyż 

ważność obecnej skończyła się w 2020 roku. 

Jeżeli wszystko będzie przebiegać zgodnie z wstępnymi ustaleniami to 

pierwsze prace nad podsumowaniem strategii z lat 2012-2020 oraz kolejne 

powinny się rozpocząć na przełomie lutego i marca br. 

➢ w tym samym dniu odbyło się też spotkanie z przedstawicielami 

Uzdrowiska Rymanów S.A w sprawie dokumentacji na budowę drogi 

do Sanatorium Zimowit w Rymanowie-Zdroju. Wobec braków nie 

przejęliśmy jej do przeglądnięcia – uzgodniono, że projektant dokończy 

kompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów i wtedy 

zajmiemy się jej weryfikacją, 

✓ 27 stycznia – odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w 

Rymanowie podczas której omawiano i opiniowano materiały 

przewidywane do procedowania podczas dzisiejszej sesji, 

✓ 28 stycznia – w Besku uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli gmin 

stowarzyszonych w tzw. Zagłębiu Ambitnej Turystyki – spotkanie 

poświęcone było omówieniu bieżących spraw i planowanych działań na 

najbliższy czas, 

✓ 29 stycznia tj. w dniu dzisiejszym – uczestniczymy w zaplanowanej sesji 

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Dziękuję za uwagę. 


