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Sprawozdanie Burmistrza z działalności  

za okres od 20 - do 29 listopada 2018 roku. 

 

 21 listopada – odbyłem spotkanie z pracownikami urzędu gminy, podczas 

którego omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem urzędu. 

W tym samym dniu uczestniczyłem też w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego- z okazji tego święta złożyłem życzenia dyrekcji oraz 

pracownikom za ich zaangażowanie w pracę na rzecz potrzebujących pomocy. 

 22 listopada – uczestniczyłem w spotkaniu z Siostrą dyrektor Przedszkola Św. 

Józefa w Rymanowie – s. Ewą Wilk. Podczas spotkania Siostra złożyła 

życzenia u progu rozpoczynającej się kadencji dla burmistrza i pracowników 

urzędu gminy jak również prosiła o przekazanie życzeń radnym Rady 

Miejskiej. 

 24 listopada – odbył się w Krośnie VII Bal Charytatywny organizowany na 

rzecz Hospicjum w Krośnie, w którym na zaproszenie organizatorów też 

uczestniczyłem. 

Informuję dodatkowo, że szkoły na terenie naszej gminy od kilku lat 

organizują w niedzielę palmową akcję Pola Nadziei, podczas której 

rozprowadzane są żonkile i zbierane wolne datki na rzecz Hospicjum. Podczas 

Balu prowadzono licytacje podarowanych przez artystów prac plastycznych -

dochód z imprezy w kwocie ok. 30 tysięcy złotych zasilił budżet jakże 

potrzebnej placówki prowadzonej przez przemyski Caritas. 

 25 listopada – w Domu Sokoła – odbyło się przygotowane przez Przedszkole 

Św. Józefa w Rymanowie widowisko patriotyczne pt. „Oto Polska” 

zorganizowane w ramach obchodów 100lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Rodzice i opiekunowie dzieci wypełnili po brzegi salę 

widowiskową kina. Widowisko dostarczyło wszystkim wielu wrażeń i 

wzruszeń. 

 27 listopada – w godzinach porannych odbyłem spotkanie z pracownikami 

KAS z Rzeszowa – którzy rozpoczynają w naszym urzędzie audyt. 

Nadmieniam, że od 2 tygodni trwa też kontrola z ZUS. 

W godzinach popołudniowych w Lesku odbyło się spotkanie w sprawie 

realizacji projektu OZE – w którym uczestniczymy razem z gminami Lesko i 

Jaśliska. W oparciu o dostarczone dokumenty uzupełniające przez oferentów -

zdecydowano o rozstrzygnięciu przetargu i podjęciu w trybie niezwłocznym 

działań zmierzających do podpisania umów z wykonawcami. Partnerem 

wiodącym tego projektu jest gmina Lesko. 

 29 listopada – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 


