
Sprawozdanie burmistrza z działalności 

za okres od 27 lutego do 26 marca 2021 roku 

 

✓ 1 marca – w godzinach porannych odbyło się spotkanie 

konsultacyjne z projektantem adaptacji budynku szkoły w 

Rymanowie-Zdroju – Desznie na żłobek. Nadmieniam, że z końcem 

bieżącego roku szkolnego kończy działalność szkoła i oddział 

przedszkolny ze względu na niż demograficzny i brak dzieci. Z 

końcem sierpnia obiekt zostanie przejęty przez gminę a od 1 

października utworzony zostanie żłobek na 20 miejsc, 

✓ 4 marca – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem 

Pitrusem odbyliśmy spotkanie z Właścicielem Ośrodka w Rudawce 

Rymanowskiej podczas którego poruszyliśmy tematy związane z 

trwającą jego rozbudową jak również poszukiwaniem miejsc do 

parkowania samochodów na terenie Rudawki Rymanowskiej. 

Wstępnie mamy przyrzeczony teren ok. 1 ha na ten cel – przez 

Prezesa Instytutu w Odrzechowej Władysława Brejtę, 

✓ 9 marca – w trybie on-line odbyła się konferencja zorganizowana 

przez Prezydenta miasta Krosna – Piotra Przytockiego poświęcona 

m.in. uruchomieniu tzw. zielonych linii weekendowych na trasach 

Krosno – Rymanów-Zdrój oraz Krosno – Iwonicz-Zdrój. Pilotażowy 

program alternatywnego transportu ma trwać w okresie od 1 maja do 

31 sierpnia 2021 roku. Mamy w tej sprawie zawrzeć stosowne 

porozumienie, które da też możliwość rezygnacji z tego pomysłu 

nawet w trakcie jego trwania jeżeli z planowanego dowozu nie będą  

korzystać mieszkańcy, turyści i kuracjusze, 

✓ 11 marca – również w trybie on-line odbyła się konferencja 

zorganizowana przez SGU RP w Krynicy dotycząca problematyki 

bieżącej sytuacji w uzdrowiskach i gminach uzdrowiskowych. 

Sytuacja w związku z trwającą pandemią jest dramatyczna i trudno 

jest przewidzieć jak się potoczy dalej. Najważniejsze w tej sytuacji 

jest zabieganie o to, żeby rząd nie zapomniał o polskich 

uzdrowiskach oraz udzielił wsparcia na bieżąco jak również w 



ramach Krajowego Programu Odbudowy na który Polska ma 

przyrzeczone znaczące środki finansowe z UE, 

✓ 16 marca – w Dukli odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów 

powiatu Krośnieńskiego podczas którego omawiano wiele ważnych 

zagadnień dotyczących działalności samorządowej. Swoje 

wystąpienia mieli przedstawiciele; Wód Polskich, Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych, Komendy Miejskiej Policji i 

Państwowej Straży Pożarnej. Tematy poruszane dotyczyły m.in. 

wiosennych podpaleń traw i nieużytków, nielegalnego korzystania z 

dróg leśnych przez quadowców i krossowców itp. W godzinach 

popołudniowych w trybie on-line uczestniczyłem w szkoleniu z 

zakresu nowych wytycznych do arkusza organizacyjnego na nowy 

rok szkolny, 

✓ 19 marca – w urzędzie gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie z 

udziałem Andrzeja Pitrusa – Przewodniczącego Rady Miejskiej, 

Krzysztofa Buczka – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Porządku Publicznego, Bożeny Niemczyk – dyrektora 

ZEAS oraz Beaty Suwały Szczechowskiej – obecnej z-cy dyrektora 

ZSP w Rymanowie, której planujemy z dniem 1 września br. 

powierzyć na rok szkolny 2021/22 funkcję dyrektora szkoły w 

Rymanowie. Taką możliwość – powierzenia na jeden rok funkcji 

dyrektora – dają obecne przepisy oświatowe i związane to jest z 

trwającą pandemią. Nie będziemy organizować też dodatkowo w 

tym roku konkursów na dyrektorów – ze względu na ww. sytuację – 

we Wróbliku Szlacheckim i Sieniawie. Obecnym dyrektorom 

powierzymy jeszcze funkcje na jeden rok szkolny. Trudno byłoby w 

obecnej sytuacji w spokoju organizować konkursy na stanowiska 

dyrektorów dlatego przekładamy je na przyszły rok. Podczas 

spotkania omówiliśmy sobie wszystkie ważne tematy związane z 

funkcjonowaniem szkoły i współpracą z organem prowadzącym jak 

również z ZEAS-em. Mam nadzieję, że w największej naszej szkole 

w Rymanowie – pod nowym kierownictwem wszystko będzie 



funkcjonowało jak należy czego też życzyliśmy wszyscy Pani 

Beacie Suwale-Szczechowskiej, 

✓ 24 marca – w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu 

roboczym z wykonawcą robót na stadionie sportowym w 

Rymanowie. Podczas spotkania omówiliśmy bieżące sprawy jak 

również te dotyczące planowanych robót w ramach II etapu – 

polegającego na budowie ogrodzeń, okrawężnikowaniu i 

utwardzeniu bieżni oraz montażu trybuny. W tym samym dniu 

odbyły się posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Porządku Publicznego oraz Skarg, Wniosków i Petycji jak również 

wspólne posiedzenie wszystkich komisji podczas którego omawiano 

i opiniowano materiały planowane do procedowania podczas 

dzisiejszej sesji, 

✓ 26 marca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się planowana sesja Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 
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