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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 17 lutego 2012 r. do 27 marca 2012 r. 

 

 

- 17 lutego w godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym  

w Rymanowie Zdroju – Desznie. Po jego zakończeniu odbyło się też zebranie sprawozdawcze 

Klubu Sportowego „Florian”. 

 

- 19 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze z mieszkańcami Bzianki. Podczas zebrania 

omówiono też inne ważne sprawy dotyczące sołectwa. 

 

- 21 lutego – na zaproszenie Prezesa BS w Rymanowie uczestniczyłem w uroczystym otwarciu 

nowej dodatkowej placówki ww. Banku, w której Bank Spółdzielczy oferuje dodatkowe 

propozycje dla klientów w tym skup i sprzedaż złota, fundusze inwestycyjne, leasing  

i ubezpieczenia. 

 

- 22 lutego – odbyło się zebranie sprawozdawcze w Wisłoczku, w którym również 

uczestniczyłem. 

 

- 23 lutego – odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji ZSP w Posadzie Górnej. Podczas 

spotkania omówiono sprawy dotyczące zmian organizacyjnych w placówce planowanych od  

1 września br. 

 

- 24 lutego – na moje zaproszenie odbyły się spotkania z nauczycielami, którzy posiadają 

uprawnienia emerytalne. Zgodnie z deklaracją złożoną przeze mnie Państwu Radnym oraz 

Nauczycielom ze szkół podstawowych w Bziance i Głębokiem zaproponowałem nauczycielom  

z Milczy, Sieniawy, Królika Polskiego, Rymanowa, Klimkówki i Wróblika Szlacheckiego 

posiadającym uprawnienia emerytalne możliwość odejścia na emeryturę na atrakcyjnych 

warunkach finansowych, związanych z odprawami. Nauczyciele, niestety nie skorzystali  

z przedłożonej propozycji uznając, że chcą nadal pozostać w szkołach jako czynni pracownicy. 

 

-   25 lutego – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym z mieszkańcami Rymanowa Zdroju. 

 

- 26 lutego – odbyło się zebranie sprawozdawcze w Klimkówce, w którym również 

uczestniczyłem. 

 

- 27 lutego – w godzinach przed popołudniowych uczestniczyłem w kilku spotkaniach  

w Urzędzie Marszałkowskim. Spotkania poświęcone były sprawom dotyczących inwestycji 

planowanych do realizacji w naszej gminie. 

 

- 29 lutego - uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem PZDW w Rzeszowie oraz  

Z-cą Dyrektora GDKiA Oddział w Rzeszowie. Podczas spotkań omawialiśmy sprawy dotyczące 

zrealizowanych oraz planowanych w najbliższej przyszłości inwestycji drogowych. 
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- 1 marca – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu  

z pracownikami Szkoły Filialnej i Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju. Spotkanie 

poświęcone było sytuacji jaka będzie miała miejsce po ewentualnym przyjęciu placówki przez 

Siostry Szarytki od 1 września br. 

 

- 3 marca – na zaproszenie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie uczestniczyłem 

w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym w Świlczy. W godzinach wieczornych uczestniczyłem  

w zebraniu sprawozdawczym z mieszkańcami Bałucianki. 

 

- 6 marca – w Korczynie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. 

Konwent poświęcony był m.in. współpracy samorządów z PUP w Krośnie. 

 

- 7 marca - odbyła się narada robocza poświęcona budowie sali gimnastycznej w Króliku 

Polskim, natomiast wieczorem odbyło się zebranie sprawozdawcze z mieszkańcami Osiedla nr I  

w Rymanowie. 

 

- 9 marca – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w Osiedlu nr II w Rymanowie. 

 

- 10 marca – w sali kinowej Domu Sokoła odbyły się uroczystości z okazji Dnia Kobiet. 

 

- 12 marca – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół samorządowych. Spotkanie poświęcone 

było bieżącym sprawom związanych z działalnością placówek oraz omówieniu wprowadzonych 

zarządzeniem Burmistrza wytycznych do nowych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 

2012/13. 

 

- 13 marca – uczestniczyłem razem ze swoim współpracownikami w spotkaniu z uczniami klas 

III Szkoły Podstawowej w Rymanowie. Uczniów zapoznano ze strukturą urzędu gminu, 

zadaniami jakie realizuje gmina jak również odpowiadaliśmy na pytania kierowane pod naszym 

adresem przez uczniów. Jak zauważyliśmy uczniowie posiadają duża wiedzę na tematy 

dotyczące naszej gminy. 

 

- 15 marca – uczestniczyłem w naradzie roboczej poświęconej realizacji przebudowy tzw. 

pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju. Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją 

tej inwestycji. Planowane zakończenie, przewidziano na dzień 30 czerwca  br. Jej realizacja jest 

na dzień dzisiejszy niezagrożona. 

 

- 16 marca – przewodniczyłem posiedzeniu Rady Społecznej SPG ZOZ– u w Rymanowie. 

Dyrektor placówki przedłożył do akceptacji sprawozdanie za rok 2011 oraz plan finansowy na 

2012 rok. Omówiono też bieżące sprawy związane z działalnością ZOZ-u. 

 

- 18 marca – uczestniczyłem  w zebraniu sprawozdawczym z mieszkańcami Milczy. 

 

- 19 marca – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w spotkaniu   

z nowowybranym Prezesem Zarządu GS w Rymanowie Marcinem Szmydem. Omówiliśmy 
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wspólnie sprawy dotyczące współpracy oraz koniecznych do wykonania przez GS remontów 

placówek handlowych m.in. w domu ludowym w Milczy. 

 

-  20 marca – odbyło się kolejne spotkanie z Prezydentem Fundacji „ELEMENTARZ”, która to 

Fundacja ma prowadzić od 1 września br. szkołę. 

 

- 21 marca – na moje zaproszenie odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektora oraz 

przedstawiciela Rady Pedagogicznej SP w Głębokiem. Spotkanie poświęcone było planowanym 

od 1 września br. zmianom organizacyjnym w prowadzeniu placówki. 

 W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu z Zarządem TS  „TYTUS”  

w Rymanowie Zdroju. Spotkanie poświęcone było planowanej w tym roku inwestycji na korcie 

tenisowym z tzw. funduszu osiedlowego, dotyczy to przede wszystkim kontynuacji rozbudowy 

oświetlenia kortu. 

 

- 22 marca – odbyło się posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Miejskiej. Podczas 

posiedzenia omówiono m.in. projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas dzisiejszej 

sesji. 

 

- 23 marca – uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem Prezesa Zarządu Uzdrowiska Rymanów 

S.A. oraz dotyczące ZSS w Rymanowie Zdroju i jego zastępcy. Spotkanie poświęcone było 

m.in. omówieniu wspólnych obchodów tegorocznego Dnia Dziecka. 

 

- 26 marca – odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata 

na Z-cę dyrektora SPG ZOZ w Rymanowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

w przypadku kiedy do dwóch kolejnych ogłoszonych konkursów nie zgłoszą się kandydaci, 

organ założycielski – Burmistrz może, po zaopiniowaniu przez komisję konkursową wskazać 

kandydata na to stanowisko. Stanowisko Dyrektora ds. leczniczych SPG ZOZ, po jednogłośnej 

pozytywnej opinii powierzone zostanie z dniem 1 kwietnia br. Aleksandrze Kostrzewskiej – 

lekarzowi zatrudnionemu w SPG ZOZ – ie w Rymanowie. 

 W godzinach wieczornych odbyło się  spotkania z organizatorami Wyścigu Kolarskiego 

o „Puchar Uzdrowisk Podkarpackich” Spółka Duo Circuli z Warszawy. Decyzja w sprawie 

organizacji Wyścigu w tym roku jeszcze nie zapadła – uzależniona jest przede wszystkim  

od znalezienia sponsorów, którzy pokryją koszty organizacji tej imprezy. 

- 27 marca - odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 17.02.2012 r. do dnia 27 marca 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. 

Umowy zostały zawarte w dniu 24.02.2012r. z pięcioma wykonawcami na 11 części 

zamówienia. 
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3. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju  

w sezonie 2012 r. 

Umowa została zawarta w dniu 09.03.2012 r. z firmą z Zakładem Aktywizacji Zawodowej 

PSOUU, ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój na kwotę 69 920,50 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 70 200,00 zł. 

 

4. Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w Sieniawie 

Umowa została zawarta w dniu 23.03.2012 r. z firmą z Polsport S.A., ul Wyzwolenia 59,  

43-300 Bielsko Biała na kwotę 112 516,80 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 176 858,46 zł. 

 

5. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów – Budowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna ul. 3-go Maja oraz przebudowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w obrębie ul. Rynek, ul. Piekarskiej,  

ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Ogrodowej  

i ul. Sanockiej w Rymanowie 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 23.03.2012r. na rzecz Przedsiębiorstwa Robót 

Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło. 

Podpisanie umowy na kwotę 705 555,99 zł planowane jest na dzień 02.04.2012r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1 531 049,49 zł. 
 

 

 
Burmistrz  Gminy Rymanów 

 

 

 

 


