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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 29 maja 2012 r. do 22 czerwca 2012 r. 

 

 

- 29 maja – po zakończeniu sesji Rady Miejskiej, razem z Przewodniczącym odbyliśmy 

umówione spotkanie z Prezesem Stomilu w Sanoku A. Łęckim. Spotkanie poświęcone było 

omówieniu sytuacji związanej z planowaną zabudową nieruchomości tzw. basenu w Rymanowie 

Zdroju. Prezes podtrzymuje deklarację woli realizacji inwestycji. Obecnie trwają w dalszym 

ciągu negocjacje z bankami, które wykazywały zainteresowanie kredytowaniem tej inwestycji. 

- 30 maja – uczestniczyłem w szkoleniu z zakresu obronności organizowanym dla wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast i starostów przez Wojewodę Podkarpackiego.  

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych rozpoczęła się 2 dniowa konferencja 

samorządową w Polańczyku organizowana przez PSST w Rzeszowie. Organizowane 2 razy do 

roku konferencje służą wymianie poglądów, zapoznaniu się z aktualną sytuacją w działalności 

samorządów wszystkich szczebli. 

- 1 czerwca – uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Dziecka organizowanych przez 

ZPS w Rymanowie Zdroju. Impreza współorganizowana również przez GOK w Rymanowie 

trwała 3 dni. 

- 4 czerwca – w godzinach przedpołudniowych razem z radnym  A. Wiernuszem odbyliśmy 

spotkanie z Komendantem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Spotkanie poświęcone było 

nawiązaniu współpracy. Owocem  tego spotkania jest m.in. planowany udział Reprezentacyjnej 

Orkiestry Straży Granicznej w tegorocznych obchodach Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju.  

W tym samym dniu w godzinach wieczornych uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Osiedla  

w Rymanowie Zdroju. Posiedzenie poświęcone było bieżącym sprawom, w tym zagrodzeniu 

przez Zarząd Uzdrowiska przejazdu dla mieszkańców bloków przy ulicy Zdrojowej, przejazdu 

przez działkę będącą w wieczystym użytkowaniu Uzdrowiska Rymanów S.A. Zarząd Osiedla 

rozważa możliwość złożenia wniosku do sądu w tej sprawie o zasiedzenie służebności przejazdu. 

Mieszkańcy tych bloków od początku korzystali z przejazdu tą działką, zresztą Uzdrowisko 

budowało te właśnie bloki dla swoich pracowników.  

 

- 6 czerwca – odbyliśmy, razem z Z-cą Burmistrza i radnym B. Brukiem spotkanie na terenie 

tzw. Hotelu Leśnego w Puławach. Mieszkańcy sami dokonali rozbiórki i uporządkowali teren po 

tzw. stajni. 

W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie członków Rady LGD „Dorzecze 

Wisłoka”, którego celem było ukonstytuowanie się Rady po wyborach uzupełniających. 

Przewodniczącyn Rady w miejsce Wójta Zarszyna Andrzeja Betleja, który złożył rezygnację  

z członkostwa został Bogusław Golowski z Odrzechowej. 
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- 10 czerwca – w godzinach przedpołudniowych odbyła się kolejna edycja „Biegu do źródeł” 

organizowana przez TS „Tytus”, GOK i Burmistrza Gminy Rymanów. W imprezie 

uczestniczyło wielu młodych biegaczy z terenu naszej gminy i gmin sąsiednich. 

W godzinach popołudniowych gościliśmy zespoły artystyczne z gminy Łańcut. Koncert 

zgromadził wielu widzów, który obył się przy pięknej pogodzie w Parku nad Czarnym 

Potokiem.  

- 12 czerwca – w godzinach porannych razem z Z-cą Burmistrza, Przewodniczącym Rady 

Miejskiej, Księdzem Proboszczem M. Zajdlem oraz Stefanem Stempinem  odbyliśmy spotkanie  

w parku zdrojowym. Spotkanie poświęcone było konsultacjom związanym z lokalizacją 

planowanej budowy pomnika dla błogosławionego Jana Pawła II. W przypadku skutecznej 

realizacji pomysłu przekaże Państwu dodatkowo informację w tej sprawie.  

W godzinach przedpołudniowych podpisana została umowa związana z użyczeniem 

nieruchomości Siostrom Szarytkom  w Rymanowie Zdroju na prowadzenie przedszkola  

od 1.09.2012 r. 

- 14 czerwca – w  godzinach porannych odbyło się spotkanie z przedstawicielami PCEN-u  

w Czudcu. Podpisana została wstępna umowa o przystąpieniu naszej gminy do realizacji 

projektu edukacyjnego, przewidzianego do realizacji na lata 2013-2014. W projekcie będą 

uczestniczyć 24 szkoły z Podkarpacia. W przypadku naszej gminy do uczestnictwa  

w projekcie wybrana została szkoła w Milczy. 

W tym samym dniu razem z Z-cą Burmistrza Gminy, Przewodniczącym Rady Miejskiej 

uczestniczyliśmy w uroczystościach otwarcia i poświęcenia nowego obiektu dla osób 

niepełnosprawnych wybudowanego przez PSOUU Koło w Rymanowie. 

- 17-19 czerwca – uczestniczyłem w XXI Kongresie Uzdrowisk Polskich w Szczawnicy. Hasło 

tegorocznego Kongresu to „W którym miejscu są dziś polskie uzdrowiska”. Podczas Kongresu  

w wielu blokach tematycznych omówiono m.in. sytuację obecną polskich uzdrowisk, plany 

prywatyzacji uzdrowisk będących spółkami Skarbu Państwa, konkurencyjności polskich 

uzdrowisk w rywalizacji z uzdrowiskami europejskimi. Podsumowaniem obrad Kongresu 

każdorazowo jest przygotowanie wystąpienia uczestników do polskiego rządu i parlamentu  

w sprawach istotnych dla funkcjonowania uzdrowisk. 

- 20 czerwca – odbyło się posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Miejskiej  

w Rymanowie, przed dzisiejszą sesją. Podczas posiedzenia omówione zostały m.in. projekty 

uchwał planowanych do podjęcia podczas dzisiejszej sesji.  

-  21 czerwca – w godzinach porannych odbyło się spotkanie związane z planowanym 

uruchomieniem działalności hali sportowej w Sieniawie. 18 czerwca br. uzyskaliśmy zgodę na 

użytkowanie hali – potrzebny jest jeszcze 2–tygodniowy okres uprawomocnienia decyzji. 

Spotkanie poświęcone było m.in. sprawom związanym z zatrudnieniem osób zgodnie  

z zaleceniami zawartymi w projekcie. 

W godzinach popołudniowych przekazano Wykonawcy teren pod budowę Orlika-2012  

w Klimkówce. 
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W godzinach wieczornych, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej wzięliśmy udział  

w podsumowaniu realizacji projektu „Tęczowe Przedszkole” w Rymanowie Zdroju - Desznie 

- 22 czerwca - odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 

 

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

publicznych realizowanych od dnia 29.05.2012 r. do dnia 21.06.2012 r. tj.: 

 
 

 

 

Burmistrz  Gminy Rymanów 

 

 

 

 

 

 

 

 


