
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

 z działalności pomiędzy sesjami za okres od 31 sierpnia do 30 września 2011 roku 

 

 - 31 sierpnia w godzinach przedpołudniowych w biurze Rady Miejskiej odbyło się spotkanie 

z Prezesem MPGK w Krośnie Januszem Ficem. Celem spotkania było omówienie spraw 

związanych z wstępnym wyborem przez naszą gminę instalacji Krośnieńskiego ZUO do 

Wojewódzkiego Programu  Gospodarki Odpadami. W spotkaniu wzięli udział również 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor ZGK i kierownik ROŚ Urzędu Gminy  

w Rymanowie. 

 W tym samym dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządu PST „Stomil”                    

w Rymanowie Zdroju. Spotkanie poświęcone było sprawom związanym z realizacją 

planowanych inwestycji na tzw. basenie  w Rymanowie Zdroju. 

- 1 września odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2011/2012.                           

Ja uczestniczyłem w Rymanowie, Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Króliku Polskim,        

a Z-ca Burmistrza w Posadzie Górnej. 

 W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu u Prezydenta Miasta 

Krosna. Spotkanie poświęcone było również tzw. sprawom śmieciowym. 

- w dniach od 2 - 4 września na terenie Uzdrowiska przebywała 2 osobowa delegacja                    

z Truskawca na Ukrainie. Gminie naszej złożona została wstępna propozycja nawiązania 

współpracy pomiędzy uzdrowiskami – Truskawiec i Rymanów Zdrój. 

- 4 września uczestniczyłem razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej 

oraz Komendantem z Klimkówki, w dożynkach powiatowych w Ustrobnej. W przyszłym 

roku planowane jest zorganizowanie dożynek powiatowych w naszej gminie. 

- 12 września odbyłem spotkanie z grupą dziennikarzy, którzy w ramach programu Klastra 

Uzdrowiskowego przebywali w Rymanowie Zdroju. 

 W godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Osiedla Nr II                              

w Rymanowie. Zebranie było poświęcone funduszowi osiedlowemu na rok 2012 i sprawom 

bieżącym. 

- 16 września uczestniczyłem wraz z kadrą  kierowniczą Urzędu Gminy w spotkaniu 

szkoleniowym związanym z planowaną kontrolą MON w Warszawie z zakresu obrony 

cywilnej. 

- 19 – 22 września Z-ca Burmistrza Jan Materniak z grupą m.in. wójtów i burmistrzów gmin 

zrzeszonych w Klastrze Uzdrowiskowym przebywał z wizytą studyjną w Truskawcu na 

Ukrainie. 

- 20 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej                          

w Rymanowie.  

- 21 września odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia połączone 

z wizytą terenową realizowanych inwestycji w Sieniawie, Głębokiem i Klimkówce.  W tym 

samym dniu w godzinach wieczornych uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej i Sekretarzem Gminy w spotkaniu integracyjnym w Rudawce Rymanowskiej. 

Spotkanie zorganizowane było przez GOK dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej 

gminy. 

- 22 września uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów z Powiatu 

Krośnieńskiego z udziałem Starosty Krośnieńskiego. Spotkanie poświęcone było przede 

wszystkim współpracy samorządu powiatowego z gminami oraz planowanym obchodom  

100-lecia ZHP. 

 



- 23 września odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych 

w których uczestniczyłem. W drugiej części posiedzenie odbyło się spotkanie z udziałem 

Prezesa Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju oraz nowopowołanego 

Naczelnego Lekarza Uzdrowisk Podkarpackich Sławomira Szczepaniaka. W spotkaniu 

uczestniczyli również Wiesław Wiernusz - Przewodniczący Związku Zawodowego 

Pracowników Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych. 

Tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących lecznictwa oraz planowanej 

prywatyzacji Uzdrowiska Rymanów Zdrój. Podczas dyskusji poruszane były problemy 

związane z zagrożeniami dotyczącymi przede wszystkim lecznictwa uzdrowiskowego dzieci. 

Postanowiono powołać zespół roboczy, który wypracuje sposoby przeciwdziałania tym 

zagrożeniom. Pierwsze posiedzenie tego zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

samorządu gminnego i uzdrowiska odbędzie się dzisiaj o godz. 14 
00

 w Sanatorium 

„Zimowit”. W godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Milczy. 

Tematem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2012 rok oraz sprawy bieżące. 

- 25 września – na stadionie „Start-u” w Rymanowie odbyły się VI Powiatowe Zawody 

Sportowo-Pożarnicze. W trzech kategoriach I miejsce zajęły drużyny pożarnicze z Posady 

Górnej Dolnej i Posady Górnej. Jest to jeden z najlepszych wyników jakie osiągnęły nasze 

drużyny w ostatnich latach. 

- 27 września uczestniczyłem w konferencji oświatowej zorganizowanej przez PCEN  

w Urzędzie Marszałkowskim. W tym samym dniu odbyłem spotkanie z Marszałkiem 

Województwa Podkarpackiego Mirosławem Karapytą. Spotkanie dotyczyło omówienia spraw 

związanych z realizacją inwestycji przez PZDW w Rzeszowie na ul. Kolejowej  

w Rymanowie. 

 W godzinach popołudniowych razem z Sekretarzem Gminy Markiem Penarem 

wzięliśmy udział w gali wręczenia Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej. Podczas tej 

uroczystości wręczony został dla naszej gminy Certyfikat ISO 9001. Wdrożenie  tego systemu 

jakości w naszym urzędzie jest wielką zasługą Sekretarza Gminy Marka Peanara                     

i współpracujących z nim pracowników Urzędu Gminy. Za nadzór nad wdrażaniem tego 

systemu Panu Sekretarzowi bardzo dziękuje. 

- 28 września odbyłem podróż służbową do Warszawy. 

- 29 września wizytowałem realizację inwestycji we Wróbliku Szlacheckim – Boisko Orlik 

2012, Rymanowie  Zdroju – remont kotłowni, w Milczy – odnowienie domu ludowego. 

- 30 września tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

             Dziękuję za uwagę 

                            Burmistrz Gminy Rymanów 

         

        Wojciech FARBANIEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


