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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 23 marca 2013 r. do 26 kwietnia 2013 r. 
 
- 2 kwietnia – w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie z udziałem Starosty 
Sanockiego – Sebastiana Niżnika, radnej Rady Powiatu Sanockiego - Grażyny Borek oraz 
Wójta Gminy Besko – Mariusza Bałabana. Spotkanie poświęcone było omówieniu planowanej,  
w przypadku uzyskania promesy, realizacji inwestycji drogowej na terenie powiatu sanockiego 
- drogi powiatowej Besko – Milcza.  

- 3 kwietnia – uczestniczyłem razem z dyrektorem ZGK w spotkaniu zorganizowanym przez 
Prezydenta Krosna. Spotkanie poświęcone było tzw. sprawom śmieciowym. Krosno posiada 
Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów (RIPOK), do której przypisane zostały 
wszystkie gminy m.in. powiatu krośnieńskiego i jasielskiego. Od 1 lipca br. 
najprawdopodobniej będziemy dostarczać śmieci, podobnie jak i pozostałe gminy ww. 
powiatów, do tej właśnie instalacji.   

W dniu wczorajszym tj. 25.04.2013 r. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej 
gminy. 

- 5 kwietnia – uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem przedstawicieli ZNP i „Solidarności”. 
Spotkanie poświęcone było uzgodnieniu projektów uchwał oświatowych przedkładanych 
Wysokiej Radzie do uchwalenia podczas dzisiejszej sesji.  

Wieczorem, w tym samym dniu uczestniczyliśmy w „Galerii Zdrój” w autorskiej prezentacji 
poświęconej Karolowi Wojtyle i jego kontaktom z Ziemią Rymanowską i Okolicami.   

- 8 kwietnia – odbyło się spotkanie z udziałem naszego Komendanta Komisariatu Policji  
w Rymanowie. W spotkaniu uczestniczyli też Pan Przewodniczący Rady Miejskiej i Z-ca 
Burmistrza, Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Sołtysik oraz Z-ca Komendanta Miejskiego 
Policji w Krośnie. Podczas spotkania omówiono ogólnie sprawy dotyczące bezpieczeństwa na 
terenie naszej gminy. 

 
- 10-11 kwietnia – odbyła się indywidualna konsultacja z dyrektorami szkół samorządowych. 
Konsultacja poświęcona była omówieniu spraw związanych z przygotowaniem nowych 
arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2013/2014.  

- 10 kwietnia – w godzinach wieczornych w Rymanowie uczestniczyliśmy wspólnie  
w uroczystości rocznicowej Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej. 

- 11 kwietnia – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym to posiedzeniu razem  
z Panią Skarbnik uczestniczyliśmy. 

W godzinach popołudniowych w PCEN w Rzeszowie podpisaliśmy umowę na realizację 
projektu edukacyjnego  w szkole w Milczy. 
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- 12 kwietnia – odbyły się uroczystości katyńskie organizowane przez Zarząd Powiatu 
Krośnieńskiego. W spotkaniu tym uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
 
- 13 kwietnia – razem z Prezesem Uzdrowiska i Księdzem Proboszczem Markiem Zajdlem 
złożyliśmy wizytę Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi. Podczas spotkania wręczyliśmy mu 
zaproszenie na uroczyste poświęcenie obiektów Szpitala „Zimowit” w Rymanowie Zdroju, na 
którą to uroczystość Szanowni Państwo Radni otrzymali zaproszenie. 
 
- 16 kwietnia – odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów w Jedliczu. Podczas spotkania 
omawiano sprawy dotyczące gospodarki odpadami.  

- 17 kwietnia – z udziałem przedstawicieli 5 gmin uzdrowiskowych tj. Rymanowa, Iwonicza – 
Zdroju, Soliny, Buska Zdroju i Solca Zdroju w Kawiarni Piccolo odbyło się podsumowanie 
realizacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie projektu 
szkoleniowego pn. „Lepsza Administracja – Lepsze jutro”. W szkoleniach dotyczących 
różnych dziedzin pracy samorządowej uczestniczyło 50 pracowników Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych.  

- 19 kwietnia – w sali gimnastycznej ZSP w Rymanowie odbyła się uroczystość nadania stopni 
członkom TG „SOKÓŁ” w Rymanowie. W spotkaniu uczestniczył też Zarząd TG na czele  
z Prezesem, dyrekcją szkoły oraz uczniami.  

- 22 kwietnia –  w godzinach porannych odbyło się spotkanie robocze poświęcone omówieniu 
spraw związanych z planowanym do realizacji w ramach RPO projektem termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. projektant, kosztorysant  
i  pracownicy UG odpowiedzialni za realizację ww. zadania 

- 24 kwietnia – odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Porządku 
Publicznego podczas, którego omówiono m.in. projekty uchwał planowanych do podjęcia 
podczas dzisiejszej sesji. 

- 26 kwietnia –  - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  
 

           
 
Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 
zamówień publicznych realizowanych 21.03.2013r. do dnia 25.04.2013r. 
 

1. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie 
Zdroju  
w 2013 roku 
 

Umowa została zawarta w dniu 28.03.2013r. z Zakładem Aktywizacji Zawodowej PSOUU,  
ul. PCK 3,  38-481 Rymanów Zdrój na kwotę 69 916,10 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 70 200,00 zł. 
 

2. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1613 w m. Głębokie w km 0+000 – 
0+355 
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Postępowanie w trakcie rozstrzygania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.04.2013r., wpłynęły 
dwie oferty. 
Oferta z korzystniejszą ceną została złożona przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie 
Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – 104 950,83 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 120 000,00 zł. 
 
 

3. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju 
 

Przetarg ogłoszony w dniu 18.04.2013r. z terminem składania ofert do dnia 06.05.2013r. 
 

4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów 
 

Przetarg ogłoszony w dniu 25.04.2013r. z terminem składania ofert do dnia 07.05.2013r. 
 


