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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 27 czerwca do 31 lipca 2020 roku 

 

• 1 lipca – uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Zarządu Uzdrowisko 

Rymanów S.A i jej współpracownikami. Spotkanie poświęcone było 

omówieniu wspólnej aplikacji do programu RPO WP 2014-2020 – który został 

ogłoszony dla gmin uzdrowiskowych. Z tych ustaleń zapewne nic będzie, gdyż 

z ich strony nie ma do dnia dzisiejszego żadnego sygnału a termin naboru 

upływa w dniu 14 sierpnia br. Nadmieniam, że przygotowujemy dodatkowo 

wspólny projekt z 3 podkarpackimi gminami uzdrowiskowymi tj. Horyńcem, 

Iwoniczem i Soliną. Projekt jest wspólną inicjatywą rokującą na współpracę 

w przyszłości, 

• 5 lipca – na zaproszenie Kresowian z Wrocławia uczestniczyliśmy w 

Częstochowie – razem z radnym Krzysztofem Buczkiem – w uroczystych 

obchodach rocznicowych – Ludobójstwa Wołyńskiego dokonanego przez 

Ukraińców na Polakach – 11 lipca 1943 roku. Uroczystość z udziałem 

przedstawicieli rządu RP, związków kombatanckich, rodzin ofiar – bardzo 

wzruszająca. W drodze powrotnej odwiedziliśmy też w Krakowie naszego 

rodaka księdza profesora Józefa Wołczańskiego, 

• 7 lipca – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz dyrekcją i 

pracownikami SPG ZOZ w Rymanowie uczestniczyliśmy we mszy świętej i 

poświeceniu nowego samochodu sanitarnego zakupionego z budżetu gminy na 

potrzeby naszych mieszkańców, 

• 9 lipca – gościliśmy w naszej gminie Marszałka WP – Władysława Ortyla. 

Podczas wizyty pokazaliśmy mu drogi wojewódzkie przy których konieczna 

jest budowa chodników – jak również – z jego udziałem – odbyło się uroczyste 

otwarcie kompleksu basenów w Rymanowie-Zdroju, 

• 10 lipca – odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu, podczas którego 

omówiliśmy bieżące sprawy związane z działalnością stowarzyszeń 

sportowych oraz sytuacją związaną z COVID 19. W spotkaniu wzięli też 

udział m.in. radni Czesław Szajna i Wacław Łabuda, 

• 14 lipca – z grupą radnych, sołtysów i mieszkańców uczestniczyliśmy w 

spotkaniu z kierownictwem firmy Farmutil we Wróbliku Szlacheckim. Zakład 

– zgodnie z obietnicą – wykonał pewien etap modernizacji co ma się 

przyczynić do zminimalizowania uciążliwości zapachowej. Wykonane prace 

jednak nie do końca poprawiły funkcjonowanie zakładu. W spotkaniu wziął 

też udział były prezes Jan Błażejowski – który zasugerował konieczność 
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zamontowania kolejnych schładzaczy oparów – które mogą się przyczynić do 

zminimalizowania uciążliwości zapachowych. Nadmieniam, że skargi 

mieszkańców związane z uciążliwością funkcjonowania zakładu wciąż 

napływają do gminy. Zobaczymy jakie efekty przyniesie dodatkowa 

modernizacja w zakresie schładzania – która zgodnie z deklaracją ma być 

wykonana w terminie do dwóch miesięcy. Mamy się spotkać kolejny raz w tej 

sprawie po tym okresie i ocenić efekt tych udoskonaleń. Ma być też zmieniona 

kotłowania z węglowej na gazową, 

• 16 lipca – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej zwołana przede 

wszystkim w celu uchwalenia MPZP dla Rymanowa, 

• 20 lipca – w Krośnie w Zajeździe Wodnik odbyło się Zebranie Przedstawicieli 

BS w Rymanowie – zebranie podsumowujące działalność banku w 2019 roku. 

Bank posiada bardzo dobre wyniki za 2019 rok – rozwija się. Posiada 

podwójne zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych trudności na rynku 

bankowym. Mamy nadzieję, że rymanowski BS, który funkcjonuje od 1875 

roku przetrwa też ten trudny czas związany z pandemią COVID-19 – czego 

życzymy kierownictwu i pracownikom. W spotkaniu uczestniczyliśmy razem 

z Przewodniczącym Rady Miejskiej, 

• 24 lipca – w Szczawnicy odbyło się posiedzenie Zarządu SGU RP w którym 

uczestniczyłem. Podczas posiedzenia złożone zostały sprawozdania z 

działalności i finansowe za I półrocze. Dyskutowaliśmy też o bieżących 

trudnościach gmin uzdrowiskowych w związku z pandemią. Złożone zostały 

Premierowi propozycje wsparcia gmin uzdrowiskowych i turystycznych w 

Polsce. Czy doczekamy się wsparcia – zobaczymy, 

• 27 lipca – razem z inspektor Marią Wais i dyrektorem ZSP w Posadzie Górnej 

Piotrem Ciskiem uczestniczyliśmy w Kracunovcach na Słowacji w spotkaniu 

dotyczącym realizacji projektu transgranicznego PL-SK. W ramach tego 

projektu odbędą się spotkania, wystawy, konferencje, konkursy, spotkania 

integracyjne itp. 

• 28 lipca – odbyło się spotkanie w Sieniawie na nieruchomości byłego budynku 

administracyjnego. W spotkaniu uczestniczył też wójt gminy Besko Mariusz 

Bałaban. Rodzi się pomysł na adaptację tego budynku na potrzeby opieki 

żłobkowej dla dzieci z gmin Besko i Rymanów. Na ten cel można pozyskać 

80% dofinansowania. Być może uda się w ramach współpracy zrealizować ten 

pomysł i w przyszłości wspólnie prowadzić tę placówkę. Czas pokaże czy nam 

się to uda, 
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• 29 lipca – odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w 

Rymanowie podczas których rozpatrywano skargę na burmistrza gminy 

Rymanów oraz opiniowano materiały przewidywane do procedowania 

podczas dzisiejszej sesji,  

• 31 lipca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Wojciech Farbaniec 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Rymanów, 31 lipca 2020 r.  


