
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 18 czerwca do 29 lipca 2011 roku 

 

 

 20 czerwca odbyły się Warsztaty poświęcone opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy 

Rymanów na lata 2011-2021 

 21 czerwca odbyliśmy, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej jednodniową  

wyjazdową wizytę na Ukrainie w celu pozyskania partnera do wspólnej aplikacji do 

Programu Transgranicznego PL-UK-BY 

 22 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2010/2011 

 26 czerwca uczestniczyłem, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza i 

Sekretarzem, w Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych w Rymanowie. 

 28 czerwca uczestniczyłem, razem z Prezesem Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej-

Władysławem Brejtą, w spotkaniu z Wojewodą Podkarpackim. Tematem spotkania była 

tegoroczna impreza plenerowa ''Pożegnanie lata'' oraz omówienie sprawy dotyczącej stanu 

technicznego mostu na Wisłoku w Rudawce. 

 29 czerwca odbyła się w Krośnie konferencja szkoleniowa poświęcona Programowi 

Transgranicznemu PL-UK-BY w której uczestniczyłem razem z inspektor Marią Wais. 

 1 lipca odbyły się kolejne Warsztaty poświęcone opracowywanej Strategii Rozwoju Gminy 

Rymanów na lata 2011-2021. 

 3 lipca na zaproszenie Profesora Feliksa Kiryka wziąłem udział w uroczystości 650-lecia 

lokacji Bukowska oraz nadaniu Profesorowi Honorowego Tytułu Obywatela tej 

miejscowości. 

 5 lipca odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie 

 6 lipca razem z m. in. Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza uczestniczyłem w 

uroczystej gali rozdania Nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów szkół samorządowych 

za rok szkolny 2010/2011. Ogółem wręczonych zostało 68 nagród.  

Gala odbyła się w auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie. 

 9 lipca uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Profesora Romana Kuźniara, 

doradcę Prezydenta RP, w Pastwiskach. Spotkanie w którym wziął udział również m. in. 

Wójt Zarszyna oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów, poświęcone było organizacji w 

dniu 13 sierpnia br. rajdu pieszego śladami 2 kardynałów na trasie Pastwiska- Rudawka- 

Komańcza. Nasza gmina jest współorganizatorem tego rajdu. 

 10 lipca- uczestniczyłem w XI Powiatowych Spotkaniach Orkiestr Dętych w Rymanowie 

Zdroju. 

 13 lipca razem z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy Rymanów oraz jednostek 

organizacyjnych uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. 

 14 lipca w Zarszynie uczestniczyłem w posiedzeniu  Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”. 

 15 lipca odbyła się narada robocza na budowie sali gimnastycznej w Króliku Polskim. 

Podczas spotkania omówiono m. in. stan zaawansowania robót. 

 16 lipca, razem z W-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej Mieczysławem Tomkowem, na 

zaproszenie uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu budynku Urzędu Gminy w 

Hrabovicku na Słowacji 

 17 lipca odbyła się w Klimkówce kolejna edycja Turnieju Piłkarskiego o „Puchar 

Burmistrza” Gminy Rymanów -w którym uczestniczyłem razem z m.in. z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej 

 22 lipca odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. W tej uroczystości wziął udział Z-ca  

Burmistrza Pan Jan Materniak. 

 24 lipca wziąłem udział, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej , Z -ca Burmistrza w 

uroczystości jubileuszowej z okazji 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rymanowie. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości z W- ce  Premierem 



Waldemarem Pawlakiem na czele. 

 25 lipca uczestniczyłem w spotkaniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego w Jedliczu. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw 

związanych z funkcjonowaniem samorządów jak również planowanemu do powołania 

związkowi międzygminnego. Wstępnie ustalono, że założycielem w/w związku byłyby 

gminy powiatu krośnieńskiego. W tym samym dniu uczestniczyłem razem z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej w spotkaniu z udziałem Zarządu Firmy „Stomil” podczas 

którego zapoznaliśmy się z koncepcją  zagospodarowania terenu tj. basenu w Rymanowie 

Zdroju. Państwo radni i zainteresowani mieli możliwość tę prezentację zobaczyć przed 

dzisiejszą sesja. 

 27 lipca uczestniczyłem, razem z projektantem, inspektorem nadzoru, dyrektorem szkoły w 

spotkaniu na placu budowy Orlika we Wróbliku Szlacheckim 

 W tym samym dniu odbyło się spotkanie w Bałuciance z udziałem m. in. Dyrektora RZE 

Oddział w Krośnie , Sołtysa i Radnego tej miejscowości. Spotkanie poświęcone było 

planowanej w tym roku reelektryfikacj tej miejscowości. 

 28 lipca z dyrektorem ZGK oraz Kierownictwem ROŚ uczestniczyliśmy w Rzeszowie w 

konferencji poświęconej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W trakcie konferencji omówiono obowiązki samorządu gminnego oraz wojewódzkiego 

wynikające z w/w ustawy. 
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