
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 10 grudnia 2010 roku do 10 lutego 2011 roku 

 

W dniu 10grudnia w godzinach dopołudniowych wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Patrona w Zespole Szkół Publicznych w Króliku 

Polskim. W tym samym dniu odbyła się też sesja Rady Miejskiej podczas, której złożyłem 

ślubowanie jako nowo-wybrany Burmistrz Gminy Rymanów. Niedokończoną w tym dniu 

sesją, z racji tragicznego wydarzenia związanego z późniejsza śmiercią dr. Wiesława 

Argasińskiego, kontynuowano 13 grudnia. W tym dniu powołana komisja dokonała odbioru 

inwestycji w parku zdrojowym realizowanej w ramach RPO dla WP. 

14 grudnia odbył się pogrzeb dr Wiesława Argasińskiego w którym brali udział 

samorządowcy, mieszkańcy Miasta i Gminy Rymanów oraz wielu przyjaciół i znajomych 

cenionego w środowisku lekarza. 

16 grudnia na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i dzieci uczestniczyłem w spotkaniu 

wigilijnym w Zespole Placówek Specjalnych w Rymanowie Zdroju. 

17 grudnia spotkałem się z Panią Maria Knap dyrektorem SPG ZOZ w Rymanowie. Podczas 

spotkania omówiliśmy bieżącą sytuację w placówce.  

20 grudnia odbyłem zaplanowane spotkanie z Panią Ewą Gawron Audytorem Wewnętrznym 

zatrudnionym w naszym Urzędzie. Przedmiotem spotkania było omówienie planów 

związanych z audytem na 2011 rok. 21 i 22 grudnia odbyły się posiedzenia stałych komisji 

Rady Miejskiej poświęcone zaopiniowaniu projektu budżetu Gminy Rymanów na 2011 rok. 

21 grudnia odbyła się też Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. 

22 grudnia odbyło się spotkanie z sołtysami wsi i przewodniczącymi zarządów osiedli. 

Najważniejszymi tematami spotkania były: 

 Omówienie projektu budżetu na 2011 rok, 

 Wybory sołtysów i członków zarządów osiedli 

 Sprawy bieżące. 

23 grudnia uczestniczyłem w przedświątecznym spotkaniu z pracownikami Urzędu Gminy 

oraz dyrektorami szkół i pracownikami ZEAS-u. 

27 grudnia spotkałem się z Fryderykiem Liputem projektantem nowej części 

uzdrowiskowego parku celem omówienia spraw związanych z doprojektowaniem widowni do 

amfiteatru. 

28 grudnia razem z Z-cą Burmistrza wziąłem udział w spotkaniu z Zarządem Stowarzyszenia 

„Spotkanie Rymanów”. Celem spotkania było zapoznanie się z postępem robót budowlanych 

na obiekcie tzw. starej szkoły w Łazach. 



29 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z prof. Feliksem Kirykiem. Profesor przekazał 

materiały do publikacji monografii: „Rymanów. Dzieje Miasta i Zdroju” Planuje się wydać 

książkę w tym roku. 

30 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas której uchwalony został budżet na 2011 

rok 

3 stycznia 2011 roku uczestniczyłem w inauguracji nowatorskiego turnusu antystresowego 

dla policjantów organizowanego przez Sanatorium „Stomil” w Rymanowie Zdroju. W 

spotkaniu brał udział gen. Józef Gdański Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w 

Rzeszowie. 

4 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem Pawła Szczygła Prezesa Zarządu Uzdrowiska 

Rymanów S.A. Podczas spotkania, w którym brał udział również Pan Przewodniczący Rady 

Miejskiej, omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem spółki oraz planami na 

przyszłość. Podczas spotkania zadeklarowano wolę bliskiej współpracy Zarządu Spółki z 

samorządem gminy w zakresie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. 

7 stycznia w Muzeum Historycznym w Dukli odbyło się z inicjatywy Starostwa 

Powiatowego w Krośnie spotkanie noworoczne. Podczas spotkania wręczono nagrody 

laureatom konkursów świątecznych. 

8 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Zarząd OSP w Posadzie 

Dolnej. 

9 stycznia brałem udział w spotkaniu noworocznym w Haczowie zorganizowanym przez 

Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

10 stycznia spotkałem się w Urzędzie Marszałkowskim z Z-cą Dyrektora Departamentu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z 

możliwością pozyskania środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rymanowie w 

ramach planowanego na koniec I półrocza tego roku naboru wniosków. 

12 stycznia na zaproszenie Zarządu Gminnego ZNP, uczestniczyłem w spotkaniu 

opłatkowym zorganizowanym dla nauczycieli – emerytów.  

12 stycznia w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z prezesami klubów 

sportowych z terenu Gminy Rymanów. Podczas spotkania omówiono planowany nabór 

wniosków na udzielenie dotacji w 2011 roku. 

W tym samym dniu odbyła się też Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. 

13 stycznia uczestniczyłem w umówionych spotkaniach w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. 

Celem spotkania było omówienie planowanych do realizacji w 2011 roku inwestycji na 

terenie naszej gminy tj. budowa przejścia podziemnego łączącego ul. Kolejową z ul. 

Bieleckiego oraz dokończenie realizacji I etapu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 

887 – przy ul. Kolejowej w Rymanowie. 

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się 

spotkanie opłatkowe z udziałem Marszałka, Wojewody i samorządowców z Podkarpacia.  



14 stycznia uczestniczyłem w zorganizowanym  przez Starostę Krośnieńskiego spotkaniu, 

którego celem było wsparcie działań dotyczących rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej  

S-19. 

15 stycznia, w sobotę uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym we Wróbliku Królewskim. 

Spotkania opłatkowe w tym dniu odbyły się też w Klimkówce i Posadzie Dolnej. 

16 stycznia, w niedzielę, razem z Z-cą Burmistrza i Sekretarzem Gminy uczestniczyliśmy w 

Sali kina „Sokół” w Noworocznym Koncercie Kolęd i Pastorałek. W repertuarze 

świątecznym prezentowali się soliści i zespoły z terenu Gminy Rymanów i gmin sąsiednich. 

19 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów 

Gmin Powiatu Krośnieńskiego. Konwent poświęcony był Krośnieńskiemu Hospicjum oraz 

finansowaniu w 2011 roku zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. 

20 stycznia na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół Publicznych  we Wróbliku Szlacheckim 

uczestniczyłem w uroczystej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

21 stycznia razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy na 

zaproszenie w spotkaniu z ks. Markiem Zajdlem Proboszczem Parafii w Rymanowie Zdroju. 

22 stycznia odbyły się spotkania opłatkowe w Posadzie Górnej i Rymanowie Zdroju-Desznie. 

W tym dniu uczestniczyłem, na zaproszenie uczniów i  rodziców w balu studniówkowym 

naszych tegorocznych maturzystów. 

24 stycznia odbyło się spotkanie z Wykonawcą inwestycji w Głębokiem i Klimkówce. Celem 

spotkania było omówienie postępu robót i rozwiązanie bieżących problemów związanych z 

realizacją inwestycji. 

W trzeciej dekadzie stycznia odbyłem spotkanie z radnymi Rady Miejskiej. Celem spotkania 

było omówienie pilnych i możliwych do realizacji zadań w nadchodzącej kadencji w 

poszczególnych miejscowościach naszej Gminy. 

27 stycznia odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy celem omówienia zmian 

organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu. 

29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym 

zorganizowanym dla społeczników i działaczy kultury. W tym samym dniu w spotkaniu 

opłatkowym w Milczy uczestniczył Z-ca Burmistrza Jan Materniak. 

30 stycznia w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie uczestniczyłem w 

charytatywnym koncercie noworocznym na rzecz m.in. dzieci z z naszego ośrodka 

prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Rymanowie. 

31 stycznia w Urzędzie Miejskim w Krośnie z inicjatywy Prezydenta Piotra Przytockiego, 

odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem Euro-deputowanej Elżbiety Łukacijewskiej 

oraz Posła Piotra Tomańskiego.  W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wójtowie i 

burmistrzowie powiatu krośnieńskiego. 



2 lutego odbyłem spotkanie, przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej, z dyrektorem 

SPG ZOZ Panią Marią Knap oraz jej Z-cą ds. leczniczych dr Dariuszem Florkiem. 

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z grupą lekarzy SPG ZOZ w 

Rymanowie. 

Celem obu spotkań było podjęcie działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania 

SPG ZOZ-u. Możliwe do realizacji natychmiastowej działania zostały już podjęte, natomiast 

dalsze, planowane, zostaną omówione podczas najbliższego posiedzenia nowo-powołanej 

Rady Społecznej SPG ZOZ. 

3 i 4 lutego uczestniczyłem w posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej. Podczas 

posiedzeń komisji m.in. omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

5 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w OSP w Milczy w którym 

uczestniczyłem. 

6 lutego odbyły się wybory sołtysów w sołectwach : Bałucianka , Milcza i Wróblik 

Królewski. 

7 lutego w godzinach porannych odbyłem spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych 

w Rymanowie podczas którego  omówiliśmy bieżące sprawy związane z działalnością szkoły.  

O godz. 10
00

 w tym samym dniu w sali kina „Sokół” odbyło się Spotkanie Oświatowe z 

udziałem Prezesa Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie Pani Aliny Kozińskiej- 

Bałdygi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. rodzice, nauczyciele, radni miejscowości w których 

samorządy planują w tym roku likwidacje szkół tj. gmin powiatów jasielskiego i sanockiego. 

Debacie oświatowej przysłuchiwali się również dyrektorzy naszych szkół. 

8 lutego, razem z Sekretarzem Gminy Markiem Penarem uczestniczyliśmy w spotkaniu z 

radnym i sołtysem Klimkówki Kazimierzem Kielarem oraz Prezesem miejscowej OSP 

Józefem Krukarem. Podczas spotkania omówione zostały niektóre sprawy związane z 

remontem Domu Ludowego. 

W tym samym dniu odbyło się umówione spotkanie z Danielem Brózdą Prezesem 

Stowarzyszenia „Przełom Wisłoka” w Puławach oraz Prezesem Stowarzyszenia ”Horyzonty” 

w Rzeszowie Kazimierzem Tuszyńskim. Celem spotkania było partnerskie wsparcie 

Stowarzyszenia przez Gminę Rymanów w staraniach o środki finansowe z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich. 

9 lutego obyło się spotkanie z Tadeuszem Grzesiakiem -  przedstawicielem Firmy Progress 

Consulting w Krakowie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy w aspekcie starań o 

pozyskanie środków pozabudżetowych. 

10 lutego odbyło się posiedzenie Kapituły Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca, 

Trenera i Działacza Powiatu Krośnieńskiego. 

Finał Plebiscytu odbędzie się w dniu  24 lutego w nowej Hali Sportowej w Dukli. 

Kandydatami w Plebiscycie z naszej gminy byli sportowcy: 

 Karol Ziajka – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rymanowie – biathlonista 



 Grzegorz Jakubowicz z Klimkówki – biathlonista 

 Jakub Rygiel z Klimkówki – lekkoatleta, 

W kategorii trener: 

  Kazimierz Cetnarski – Członek Zarządu Polskiego Związku Biathlonowego w 

Katowicach. 

W kategorii działacz: 

 Zdzisław Miklaszewski z Sieniawy. Prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Wisłok” w Sieniawie.  

W tym samym dniu w godzinach wieczornych odbyło się z moim udziałem zebranie 

sprawozdawcze w Osiedlu Nr 2 w Rymanowie. Podczas zebrania omówiono realizację zadań 

za 2010 roku oraz plany na rok 2011. 

 

        Dziękuję za uwagę 

              

            Burmistrz Gminy  

         mgr Wojciech Farbaniec 

 


