SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 grudnia 2011 r. do 17 lutego 2012 r.
- 3 stycznia wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbyliśmy wyjazdowe spotkanie
z Zarządem Prowincji Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w Krakowie. Spotkanie
poświęcone było omówieniu spraw związanych z utworzeniem i prowadzeniem przez Siostry
przedszkola publicznego w Rymanowie Zdroju.
- 4 stycznia - odbyłem spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektorami Departamentów
Rozwoju Regionalnego i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania zapoznano mnie
z zawansowaniem prac związanych z oceną dotychczas złożonych przez naszą gminę wniosków
oraz planowanych do ogłoszenia naborów.
- 5 stycznia - odbyło się spotkanie z architektem Pawłem Pudełko realizującym umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku Urzędu Gminy w Rymanowie.
Dotychczasowe zaawansowanie prac z tym związanych jest zgodne z harmonogramem.
- 6 - 7 stycznia - odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rymanowie.
Podczas 3-dniowej imprezy kulturalnej wiele osób zaangażowało się w zbiórkę pieniędzy na
rzecz dzieci i ich mam, które w tegorocznej akcji orkiestry zostały objęte pomocą. Z licytacji
i zbiórek pieniędzy zebrano kwotę 29.401,13 zł która została przekazana na konto organizatora
tegorocznej akcji. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym
w organizację tegorocznej akcji: pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych na
czele z Z-cą Burmistrza, nauczycielom, uczniom, wolontariuszom, zespołom muzycznym
i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Rymanowie i Rymanowie Zdroju.
- 7 stycznia – odbyły się spotkania rodziców i nauczycieli ze szkół w Bziance i Głębokiem
z Prezydentem Fundacji „Elementarz” z Katowic w związku z planowanym przekazaniem tych
szkół przez Gminę Rymanów do prowadzenia Fundacji z dniem 1 września br., w przypadku
podjęcia przez Wysoką Radę stosownych uchwał w tej sprawie podczas dzisiejszej sesji.
Podczas spotkania Prezydent przedstawił działalność Fundacji oraz odpowiedział na pytania
kierowane do niego przez uczestników spotkania. Nadmieniam, że w przypadku wyrażenia woli
przekazania szkół stowarzyszeniu prowadzonemu przez rodziców i mieszkańców Bzianki
zaproponujemy Wysokiej Radzie zmianę uchwały w tej sprawie.
- 9 stycznia - w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” oraz Dyrektorem ZSP w Rymanowie w sprawie omówienia
programu planowanej uroczystości odsłonięcia tablic katyńskich, które mają zostać posadowione
w okolicach parkingu przy Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie. Uroczystość zaplanowana jest na
20 kwietnia br.
- 12 stycznia - uczestniczyłem w spotkaniu z Panią Audytor, która rozpoczęła pracę w naszym
Urzędzie od 1 lutego br. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu planu audytu na rok 2012.

- 13 stycznia – uczestniczyliśmy, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza,
Dyrektorem ZSP w Posadzie Górnej w spotkaniu z Zarządem Prowincji Krakowskiej Sióstr
Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Spotkanie odbyło się w Rymanowie Zdroju
i poświęcone było kontynuacji rozmów na temat utworzenia i prowadzenia przez siostry
publicznego przedszkola.
- 14 stycznia – uczestniczyłem w uroczystości opłatkowej w Klimkówce, zorganizowanej przez
Sołtysa i Koło Gospodyń Wiejskich. W Rymanowie w uroczystym spotkaniu opłatkowym
uczestniczył w tym samym dniu Pan Przewodniczący Rady Miejskiej, a we Wróbliku
Królewskim Z-ca Burmistrza.
- 16 stycznia w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu roboczym na budowie sali
gimnastycznej w Króliku Polskim. Budowa obiektu przebiega zgodnie z planem, myślę że
zakończona i oddana do użytku zostanie przed 1 września br.
W godzinach popołudniowych w tym samym dniu odbyło się kolejne spotkanie
z udziałem przedstawicieli rad rodziców szkół w Bziance i Głębokiem. W spotkaniu brała udział
również część nauczycieli tych szkół. Spotkanie było kontynuacją rozmów dotyczących
przekazania tych placówek do prowadzenia przez Fundację lub Stowarzyszenie w oparciu o art.
5g ustawy o systemie oświaty tj. bez konieczności ich likwidacji.
- 17 stycznia - uczestniczyłem w spotkaniu relacjonowanym przez Radio Rzeszów. Spotkanie
odbyło się w ZAZ w Rymanowie Zdroju i poświęcone było działalności na rzecz pomocy
osobom niepełnosprawnym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządu PSOUU
w Warszawie, pracownicy ZAZ-u w Rymanowie oraz przedstawiciele placówek tego typu
działających na Podkarpaciu.
- 19 stycznia - uczestniczyłem w spotkaniu z Konsulem Ukrainy w Prešovie na Słowacji Olgą
Bencz. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych ze współpracą naszej gminy
z partnerami na Ukrainie oraz złożonymi projektami do Programu Transgranicznego
PL-UK-BY.
- 21 stycznia - w godzinach wieczornych uczestniczyłem w spotkaniu z organizatorem
„Biegu Lotników” w Ustianowej. W spotkaniu uczestniczył również doradcą Prezydenta RP
Prof. Roman Kuźniar oraz 9 – krotny zwycięzca tego biegu Andrzej Penar z Klimkówki.
- 22 stycznia - odbyło się zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „START” w Rymanowie,
w którym na zaproszenie Zarządu uczestniczyłem.
- 23 stycznia - na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego Jana Juszczaka, razem z Burmistrzem
Gminy Dukla uczestniczyliśmy w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Słowacji. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim wymianie
doświadczeń w sprawie planowanej na Słowacji reformy związanej z tworzeniem gmin
samorządowych na wzór naszych.
- 26 stycznia - uczestniczyłem w posiedzeniu LGD „Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie.

- 27 stycznia - na zaproszenie dyrekcji ZSP w Posadzie Górnej uczestniczyłem w uroczystości
Dnia Babci i Dziadka.
- 28 stycznia - uczestniczyłem na zaproszenie Rady Parafialnej w Milczy w spotkaniu
opłatkowym. W tym samym czasie Z-ca Burmistrza uczestniczył w podobnej imprezie
w Posadzie Górnej.
- 29 stycznia - na zaproszenie dyrekcji SP w Głębokiem uczestniczyliśmy razem
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w uroczystości Dnia Babci i Dziadka. W podobnej
uroczystości w tym samym dniu w Bziance uczestniczył Z-ca Burmistrza Pan Jan Materniak.
- 31 stycznia - uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem p.o. Dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie
i Pełnomocnika Spółki „Rymanów – Med” podczas, którego podpisano umowę pomiędzy
SPG ZOZ– em, a Spółką na świadczenie usług medycznych. Uczestniczyłem również
z Z-cą Burmistrza w spotkaniu z przedstawicielami Firmy „FARMUTIL” ze Śmiłowa. Spotkanie
poświęcone było m.in. omówieniu spraw związanych z planowanym remontem zakładu
we Wróbliku Szlacheckim.
- 2 lutego - uczestniczyłem w posiedzeniu Kapituły Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca, Działacza i Trenera Powiatu Krośnieńskiego. Podsumowanie plebiscytu odbyło się
w dniu wczorajszym. Na czołowych miejscach w Plebiscycie znaleźli się zawodnicy
reprezentujący naszą gminę;
Jakub Rygiel – biegacz przełajowy z Klimkówki, zajął II miejsce na najlepszego
sportowca oraz IV miejsce na najpopularniejszego sportowca Powiatu Krośnieńskiego.
Grzegorz Jakubowicz – biathlonista z Klimkówki, zajął V miejsce na najpopularniejszego
sportowca Powiatu Krośnieńskiego.
Obaj sportowcy otrzymali dzisiaj nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe.
W historii plebiscytu nasi zawodnicy zajęli w tym roku najlepsze miejsca, ale również wyniki
przez nich osiągnięte mają wymiar ogólnopolski i międzynarodowy.
- 3 lutego - wizytowałem obiekt domu ludowego w Klimkówce i hali sportowej w Sieniawie.
- 4 lutego - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w OSP w Posadzie Górnej.
- 6 lutego - na zaproszenie Ambasadora USA oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego
uczestniczyłem w spotkaniu okazjonalnym na zamku w Łańcucie. Spotkanie poświęcone było
omówieniu atrakcyjności Podkarpacia w zakresie inwestowania oraz planowanej współpracy.
- 7-8 lutego - odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej. Podczas posiedzeń złożone
zostały zaplanowane informacje oraz omówiono i zaopiniowano projekty uchwał
przewidzianych do podjęcia podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
- 9 lutego – uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w zebraniu
sprawozdawczym w OSP w Rymanowie Zdroju.

- 11 lutego – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w Klimkówce. W tym czasie
Przewodniczący Rady Miejskiej, Z-ca Burmistrza i Sekretarz uczestniczyli w zebraniach
strażackich w Rymanowie Zdroju – Desznie, Sieniawie, Głębokiem i Milczy.
- 12 lutego – odbyło się zebranie sprawozdawcze z realizacji budżetu za rok 2011
w mieszkańcami Głębokiego.
- 13 lutego – zorganizowane zostało spotkanie z udziałem dr Tomasza Solińskiego i radnych
Rady Miejskiej. Spotkanie poświęcone było omówieniu Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na
lata 2012-2020. Podczas spotkania wniesione zostały dodatkowe ostateczne poprawki do
dokumentu, który dzisiaj zostanie Wysokiej Radzie przedłożony do uchwalenia. Chcemy
dokument przekazać w wersji papierowej wszystkim radnym, sołtysom i przewodniczącym
zarządów osiedli, jak również innym podmiotom działającym na terenie gminy, aby można było
się tym dokumentem posiłkować przy planach inwestycyjnych i innych działaniach.
- 14 lutego – odbyło się kolejne spotkanie z Prezydentem Fundacji „Elementarz” z Katowic
z udziałem rodziców w Głębokiem. Spotkanie, w którym wzięło udział blisko 40 rodziców
poświęcone było, jak i wcześniejsze, sprawom związanym z planowanym przekazaniem szkoły
do prowadzenia Fundacji. Pan Prezydent odpowiadał na pytania zadawane prze uczestników
spotkania.
- 16 lutego – w Kopytowej odbyło się podsumowanie Plebiscytu na Najpopularniejszego
Sportowca, Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, o którym to Plebiscycie
wcześniej wspominałem.
- 17 lutego tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.
Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu zamówień
publicznych realizowanych od dnia 01.01.2012 r. do 15.02.2012 r. tj.:
1. Przebudowa budynku dawnego Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) usytuowanego na działce
nr 591/1 przy ul. Kolejowej 21 we Wróbliku Szlacheckim.
Postępowanie w trakcie rozstrzygania.
2. Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Rymanów w 2012 roku.
Postępowanie w trakcie rozstrzygania.
3. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju
w sezonie 2012r.
Termin składania ofert został wyznaczony na 28.02.2012r.
Burmistrz Gminy Rymanów

