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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów  

za okres od 3 sierpnia – do 6 września 2019 roku. 

 

 

• 3-4 sierpnia – odbyły się tegoroczne Dni Rymanowa – bardzo udane mimo 

chwilowych załamań pogody. W imprezie uczestniczyło wielu 

mieszkańców i gości, 

• 5 sierpnia – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

– w uroczystym otwarciu odrestaurowanych przez Zarząd Uzdrowiska 

Rymanów S.A budynków „Opatrzność” i „Gołąbek”. Obu obiektom 

przywrócono dawną świetność zarówno od zewnątrz jak i wewnątrz. W 

godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w sprawie drogi na 

Kalwarię, w którym uczestniczyli m.in. radni z Rymanowa, zainteresowani 

mieszkańcy, właściciele gruntów, projektant z zakresu drogownictwa. 

Podczas spotkania ustalono, że zainteresowani spotkają się 17 sierpnia br. 

na gruncie z geodetą w celu ostatecznych ustaleń co do wydzielenia 

geodezyjnego drogi. Mieszkańcy tamtej części Posady Górnej mają dojazd 

do swoich domów od strony ul. Kalwaria w Rymanowie – drogą o 

szerokości 3,5 m po działkach obciążonych sądową służebnością. Podczas 

spotkania właściciele gruntu zaproponowali wydzielić drogę o szerokości 

3 m i w niektórych jej częściach dokonać przesunięć w stosunku do tego co 

jest obecnie. W mojej ocenie taka propozycja nie ma sensu – gdyż 

propozycja jest gorsza od tej zagwarantowanej sądownie. Można by było 

się w ostateczności zgodzić na przebieg drogi taki jaki jest obecnie – czyli 

wydzielić pas o szerokości 3,5 m zgodnie z obecnym użytkowaniem – ale 

na to właściciele nie chcą wyrazić zgody – i wracamy do sytuacji 

wyjściowej, 

• 8 sierpnia – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie 

inicjujące powołanie do życia Stowarzyszenia gmin i powiatów z obszarów 

brzozowskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego. Stowarzyszenie 

mogłoby działać na rzecz potrzeb mieszkańców z tego obszaru. Podczas 

dzisiejszej sesji będzie procedowana uchwała w sprawie przystąpienia 

naszej gminy do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego- 

składka roczna to 10 groszy od mieszkańca – w naszym przypadku to kwota 

1,6 tysiąca złotych. Wydaje mi się, że należy przystąpić do tego 

Stowarzyszenia – być może będziemy potrzebowali pomocy w sprawach 

budowy chodników, dróg itp. 
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• 13 sierpnia – przedstawiciele TU HESTIA wizytowali naszą gminę w 

aspekcie udziału w konkursie ekologicznym. W ubiegłym roku nasza 

gmina zajęła 4 miejsce – zobaczymy, jak będzie w tym roku, 

• 18 sierpnia – odbył się Wyścig Kolarski o ,,Puchar Uzdrowisk 

Karpackich” na trasie – Jedlicze-Iwonicz-Zdrój-Rymanów-Zdrój, 

• 20 sierpnia – w Rzeszowie odbyło się szkolenie z zakresu Funduszu Dróg 

Samorządowych – dotyczące naboru tegorocznego z realizacją w 

przyszłym i kolejnych latach. Złożyliśmy wniosek na most / naprzeciwko 

szkoły/ i drogę na ul. Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej. Jeżeli FDS będzie 

funkcjonował będziemy się starali o wsparcie budowy kolejnych dróg na 

terenie naszej gminy, 

• 22 sierpnia – przewodniczyłem Komisjom Egzaminacyjnym na stopień 

nauczyciela mianowanego. Wnioski złożyło i egzamin zdało 5 naszych 

nauczycieli, 

• 28 sierpnia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy 

w spotkaniu z Marszałkiem WP Władysławem Ortylem w Rzeszowie. W 

spotkaniu uczestniczyła też m.in. Iwona Olejnik – Prezes Zarządu 

Uzdrowiska Rymanów S.A. Spotkanie dotyczyło sprawy ewentualnego 

przejęcia przez gminę drogi do Zimowita w Rymanowie-Zdroju w zamian 

za budowę przez Zarząd WP chodników przy DW 887 i 889. Oczekujemy 

na pisemne ostateczne stanowisko w tej sprawie Zarządu WP. Oczekujemy, 

że wreszcie rozpocznie się budowa chodników nie po 100-150 mb co roku, 

ale żeby zakończyć budowę 7 km w ciągu 4-5 lat, 

• 29 sierpnia – uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów 

Powiatu Krośnieńskiego, podczas którego omawiano bieżące sprawy 

związane z odpadami komunalnymi, poparciem miasta Krosna w 

staraniach się o wydanie zgody na budowę spalarni odpadów komunalnych 

na ul. Łężańskiej oraz inne, 

• 30 sierpnia – odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, 

Zdrowia i Porządku Publicznego podczas którego wizytowano niektóre 

placówki pod kątem przygotowania do rozpoczynającego się nowego roku 

szkolnego, 

• 1 września – w Głębokiem odbyły się tegoroczne gminne dożynki, w 

których większość z nas uczestniczyła. Odprawiona została msza święta 

dziękczynna za zbiory, 12 delegacji z poszczególnych miejscowości 

zaprezentowało piękne wieńce dożynkowe, w uroczystości wzięli udział 

rolnicy oraz wielu mieszkańców gminy i gości. Jeszcze raz pragnę złożyć 
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podziękowania – na ręce Pana Sołtysa – całej społeczności Głębokiego za 

profesjonalne przygotowanie gminnych dożynek, 

• 2 września – m.in. razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 

radnymi z Wróblików – uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach 

inauguracji nowego roku szkolnego 2019/2020 we Wróbliku Szlacheckim. 

Oficjalnie żegnaliśmy odchodzącą na emeryturę dotychczasową 

dyrektorkę – panią Urszulę Deptuch. Wręczony został też akt powołania 

dla jej następczyni – mgr Katarzynie Jabłońskiej. Przekazaliśmy też 

życzenia dla uczniów i nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego, 

• 3 września – razem m.in. z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą 

Burmistrza, radnymi z Klimkówki i przedstawicielami z ZUS-u złożyliśmy 

wizytę u 100-latki z Klimkówki pani Wais. Złożyliśmy Jubilatce życzenia 

i drobne upominki, 

• 6 września – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja rady miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

XIII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie – 6 września 2019 r.  
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 3 sierpnia do 6 września 2019 r. wpłynęły 3 wnioski.  

 

Radny Polański Mateusz – złożył 2 wnioski: 

1) Wniosek o budowę chodnika w Bziance przy drodze gminnej – działka nr 

1001. Wniosek wpłynął w dniu 5.08.2019 r. Odpowiedź: W związku z 

realizacją zadań dofinansowanych z RPO WP 2014-2020, które wymagały 

zaangażowania wszystkich możliwych środków własnych jak i  

konieczność pozyskania kredytu na ich realizację, nie są planowane 

inwestycje drogowe wyłącznie ze środków własnych. W bieżącym roku w 

Bziance zaplanowano do realizacji drogę na działce nr 746, na które 

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł ze środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Obecnie na liście 

zadań z zakresu drogownictwa oczekujących na realizacje w Bziance 

znajduje się jeszcze 9 zadań zgłoszonych w latach wcześniejszych. Zadania 

z zakresu drogownictwa sukcesywnie są realizowane w ramach 

możliwości finansowych Gminy. (pismo RIN.7226.3.15.2019).  

2) Wniosek o budowę chodnika w Bziance przy drodze powiatowej nr 

P2006R. Wniosek wpłynął w dniu 05.08.2019 r. Wniosek przekazano 

Staroście Krośnieńskiego. 

 

Radny Ignacy Śliwka – złożył 1 wniosek: 

1) Wniosek o dokonanie przeglądu i zabezpieczenia koryta potoku Tabor w 

m. Rymanów-Zdrój. Wniosek wpłynął w dniu 05.08.2019 r. Wniosek 

przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

 

 

Informacja - wyjaśnienie: 

• Odpowiedzi na wnioski udzielane są w trybie KPA. 

• Wszystkie zgłoszone Interpelacje i zapytania, niezwłocznie po udzieleniu 

na nie odpowiedzi, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rymanów w menu podmiotowym, w zakładce, Rada Miejska w 

Rymanowie – menu Interpelacje i zapytania radnych – 2019 rok. 

 


