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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 25 stycznia 2013 r. do 18 lutego 2013 r. 
 
- 25 stycznia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Sekretarzem Gminy 
uczestniczyliśmy w uroczystości upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Na naszym cmentarzu komunalnym spoczywa 5 powstańców styczniowych.  
W uroczystości wzięli również udział: dyrekcja ZSP oraz uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego w Rymanowie, Zarząd TG „SOKÓŁ” na czele z Prezesem dr Zygmuntem 
Pelczarem.  

- 29 stycznia – wspólnie z moimi najbliższymi współpracownikami oraz radnymi Rady 
Miejskiej uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu aktu komunalizacji Rymanowa Zdroju 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. W uroczystym spotkaniu uczestniczyła 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Urszula Pasławska, Zarząd Województwa  
na czele z Marszałkiem Mirosławem Karapytą, Zarząd Uzdrowiska na czele z Prezesem 
Pawłem Szczygłem. Podpisany akt komunalizacji w ocenie samorządowców, pracowników 
Uzdrowiska oraz mieszkańców stwarza szanse na dynamiczniejszy rozwój naszego kurortu.  
W deklaracji, która stanowi załącznik do umowy, samorząd województwa zapisał, że  
w najbliższych 5 latach zrealizowany zostanie plan inwestycyjny na kwotę 69 mln złotych.  
Jest to ogromna szansa dla Rymanowa Zdroju, całej gminy jak i regionu Podkarpacia. 

- 30 stycznia – uczestniczyłem na Jaworze w Solinie w konferencji samorządowej 
organizowanej przez PSST w Rzeszowie. 

- 1 lutego – odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów pod przewodnictwem Starosty 
Krośnieńskiego. Konwent poświęcony był wyborom najlepszych sportowców powiatu 
krośnieńskiego przez Kapitułę Plebiscytu. 

W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w jasełkach prezentowanych w Domu Sokoła 
przez dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek w Rymanowie. 

- 2 lutego – na zaproszenie władz powiatowych i wojewódzkich PSL-u razem  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w Krośnie w spotkaniu z ministrem 
Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem.  

- 4 lutego – w auli ZSP w Rymanowie odbyło się spotkanie uczniów naszego liceum  
z eurodeputowaną Elżbietą Łukacijewską. Podczas spotkania Pani europoseł przybliżyła 
funkcjonowanie europarlamentu, komisji europejskiej jak i innych organów. Uczniowie mieli 
też możliwość zadania pytań i dyskusji. 

-  5 lutego – uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

- 6 lutego – w PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli 18 gmin 
podkarpackich, które uczestniczą w realizacji projektu pn. „Technologie cyfrowe jako 
systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące 
jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. W tym projekcie przewidziany 
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jest udział Szkoły Podstawowej w Milczy. Uchwała w sprawie zgody na realizację tego 
projektu zostanie Wysokiej Radzie dzisiaj przedłożona. 
 
- 8 lutego – w godzinach dopołudniowych odbyło się spotkanie z Dyrektorem RE Sanok Janem 
Gagatko. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej współpracy oraz koniecznych 
inwestycji sieciowych poprawiających dostawę energii dla odbiorców – tu sprawą najpilniejszą 
jest konieczność przebudowy odcinka przy ul. 3 Maja w Posadzie Górnej. 
W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Babci  
i  Dziadka w Szkole w Posadzie Górnej. 

- 9 lutego – w Domu Ludowym w Posadzie Dolnej odbyło się zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”. W zebraniu uczestniczyliśmy razem  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Z-cą Burmistrza. Prezesem na kolejną kadencję 
wybrany został dotychczasowy Prezes Czesław Szajna.  

Korzystając z okazji jeszcze raz gratuluję Panu Czesławowi wyboru, dziękuje za 
dotychczasowe działania na rzecz Rymanowa i gminy. Ze swojej strony życzę dalszej owocnej 
współpracy.  

- 11 lutego – uczestniczyłem w siedzibie PSP w Krośnie w naradzie podsumowującej 
działalność za 2012 rok. W naradzie oprócz Komendanta PSP uczestniczyli Wójtowie, 
Burmistrzowie, a także Z-ca Komendanta PSP w Rzeszowie oraz Komendant Miejski Policji.  

- 12 lutego – odbyło się w Iwoniczu podsumowanie plebiscytu sportowego za rok 2012 
organizowanego przez Starostę Krośnieńskiego. 

- 14 lutego – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym z realizacji budżetu gminy za rok 
2012 w miejscowości Bzianka. 

- 15 lutego – uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia. Podczas 
posiedzenia opiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

W godzinach popołudniowych w Sali Koncertowej Filharmonii Rzeszowskiej odbył się 
Kongres Sportu Powszechnego z udziałem Pani Minister Joanny Muchy oraz władz samorządu 
wojewódzkiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowuje ogólnonarodowy program 
sportu, który ma się przyczynić do jego upowszechnienia jak również spowodować  
w przyszłości sukcesy naszych sportowców na arenach Europy i świata.  

- 16 lutego – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym – Klubu Sportowego „Florian”,  
a później w zebraniu sprawozdawczym w miejscowości Bałucianka. 

- 17 lutego – odbyło się zebranie sprawozdawcze z realizacji budżetu za 2012 rok  
w Klimkówce. 

- 18 lutego – uczestniczyliśmy razem z dyrektorem ZEAS-u Bożeną Niemczyk oraz 
Kierownikiem Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Agnieszką Sieńko w Rzeszowie 
w szkoleniu oświatowym. 

- 19 lutego –  - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  
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Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań  
z zakresu zamówień publicznych realizowanych 24.01.2013 r. do dnia 15.02.2013 r. 

 

1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie  

W dniu 15.02.2013r. postępowanie zostało unieważnione – oferta z najniższą ceną 
przewyższała środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 3 285 770,00 zł oferta z najniższą ceną 
opiewała na kwotę 6 505 567,81 zł. 

 


