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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów  

za okres od 26 czerwca do 2 sierpnia 2019 roku. 

 

• 26 czerwca – uczestniczyłem w zorganizowanym przez MPGK w Krośnie 

spotkaniu dotyczącym odpadów komunalnych. Podczas spotkania Prezes 

Janusz Fic omówił coraz trudniejszą sytuację związaną z gospodarką 

odpadami. Mówił też o trwającej modernizacji zakładu, która ma być 

zakończona na początku przyszłego roku oraz zapowiedział wzrost opłat za 

składowanie odpadów od 1 lipca br. Koszt przyjęcia 1 tony odpadów z 

kwoty 499 zł wzrasta do kwoty 533 zł. Zaproponowano aneks do 

dotychczasowej umowy w którym zapisano – że niedoszacowania za II 

półrocze br. związane z podwyżką ceny za odpady ma być wyliczone i 

opłacone przez gminy do końca I kwartału roku następnego. Problem 

gospodarki śmieciowej jest bardzo poważny – stąd trudno przewidzieć co 

będzie się działo w bliższej i dalszej przyszłości. W związku z tym, że blok 

energetyczny PGE w Rzeszowie nie przyjmuje do spalania frakcji nad 

sitowej z naszego regionu – Prezydent Krosna powrócił do tematu budowy 

bloku energetycznego przy kotłowni na ul. Łężańskiej w Krośnie. Otrzymał 

w tej sprawie wsparcie od większości gmin, które korzystają z instalacji 

regionalnej w Krośnie. Czy uda się coś w tej sprawie? Zobaczymy. Co do 

tematu odpadów komunalnych to trzeba mieć świadomość, że mogą 

pojawić się przyszłości problemy z ich odbiorem przez instalacje 

regionalne – m.in. w Krośnie oraz tego, że ceny za odbiór odpadów mogą 

wzrastać – na co nie mamy i mieć nie będziemy wpływu. 

• 29 czerwca – w Posadzie Górnej odbył się Turniej Piłkarski o „Puchar 

Burmistrza” gminy Rymanów – w którym uczestniczyło 8 drużyn. Puchar 

tegoroczny zdobyła drużyna z Posady Górnej. Przy okazji chciałbym 

podziękować organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie tego 

turnieju. 

• 30 czerwca – na stadionie Startu w Rymanowie odbył się turniej piłkarski 

dla dzieci z okazji 85 – lecia klubu. W imprezie uczestniczyli jako goście 

honorowi – Jan Domarski i Grzegorz Lato. Z okazji jubileuszu złożyłem 

życzenia dla Zarządu Klubu – trenerów – działaczy i zawodników. 

W godzinach popołudniowych w Klimkówce odbyła się uroczystość z 

okazji 130-lecia powstania miejscowej OSP. Podczas uroczystości również 

złożyłem okazjonalne życzenia Zarządowi, Druhom Strażakom oraz 

Mieszkańcom Klimkówki. 
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• 3 lipca – w Miejscu Piastowym uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i 

Burmistrzów podczas którego omawiano bieżące sprawy związane z 

działalnością samorządową oraz organizację powiatowych dożynek, które 

planowane są na dzień 8 września w Rogach. 

• 4 lipca – w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 

wdrożenia ustawy dotyczącej możliwości tworzenia nowych połączeń 

komunikacyjnych dla mieszkańców na liniach deficytowych. Zasadą 

podstawową wdrożenia tego programu jest to – że dopłata do kilometra z 

tego programu w wysokości 1 zł – jest do linii nowoutworzonej – której w 

ostatnich 3 miesiącach nie było na tej trasie – i że znajdzie się przewoźnik, 

który będzie chciał zaryzykować i podpisać umowę – jeżeli na tej trasie nie 

będzie wystarczającej liczby chętnych pasażerów. 

• 7 lipca – zaplanowane były dwie imprezy – gminne zawody sportowo-

pożarnicze oraz Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Jak pamiętamy – 

m.in. Rymanów i Rymanów-Zdrój nawiedziła burza co spowodowało, że 

zawody strażackie na stadionie Startu w Rymanowie odbyły się w 

zawężonym zakresie natomiast impreza w Rymanowie-Zdroju musiała być 

odwołana. 

• 12 lipca – w auli ZSP w Rymanowie odbyła się uroczystość wręczenia 

nagród „Młode Orły” - dla najlepszych uczniów szkół z terenu naszej 

gminy. W tym roku nagrody otrzymało ponad 130 uczniów za osiągnięcia 

w różnych dziedzinach – w edukacji, sporcie, muzyce itp. 

• 13-14 lipca – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju 

odbyła się kolejna edycja Festiwalu Hanki Ordonówny podczas którego 

wystąpiła Lwowska Orkiestra Symfoniczna oraz zaprezentowane zostało 

widowisko – Bodo Cafe- nawiązujące do życia artystycznego okresu 

międzywojennego. Festiwal tegoroczny był bardzo udany mimo deszczu 

jaki towarzyszył koncertowi w sobotę. 

• 14 lipca – odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia zabytkowego – 

odrestaurowanego – drewnianego kościoła w Króliku Polskim z udziałem 

księdza proboszcza Wiesława Słotwińskiego, bp. Stanisława Jamrozka 

oraz wszystkich zaangażowanych w realizację tego pięknego dzieła. 

• 17 lipca – na rynku krośnieńskim uczestniczyłem w uroczystych 

obchodach Święta Policji. 

• 22 i 24 lipca – na zaproszenie Wspólnoty Polskiej uczestniczyłem w 

koncertach Festiwalu Polonijnego w hali na Podpromiu w Rzeszowie. W 
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koncertach festiwalowych uczestniczyło blisko 40 zespołów 

folklorystycznych z 5 kontynentów, 

• 26 lipca – odbyły się posiedzenia 2 komisji stałych rady miejskiej tj. 

Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza gminy Rymanów oraz 

omówienia materiałów sesyjnych planowanych do procedowania podczas 

dzisiejszej sesji rady miejskiej. 

• 27 lipca – odbył się Wyścig Kolarski Amatorów organizowany przez 

członków – Zagłębia Ambitnej Turystyki na trasie – Besko-Rymanów-

Puławy w którego zakończeniu brałem udział. 

• 28 lipca – odbyło się widowisko folklorystyczne - Wesele Podkarpackie – 

w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju. W godzinach 

wieczornych w kościele w Rymanowie odbył się piękny koncert organowy 

– w obu wydarzeniach uczestniczyłem. 

• 30 lipca – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w 

spotkaniu z Wacławem Szarym – przewodniczącym rady nadzorczej w 

Uzdrowisku Rymanów S.A. Spotkanie dotyczyło sprawy przejęcia przez 

gminę drogi do Zimowita w zamian za zobowiązanie się Samorządu 

Województwa Podkarpackiego do wykonania chodników wzdłuż DW887 

i 889. Pismo w tej sprawie podpisane przeze mnie i Pana Przewodniczącego 

zostało wysłane do Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A i Marszałka WP, 

• 2 sierpnia tj. w dniu dzisiejszym przed sesją odbyła się narada z sołtysami 

i przewodniczącymi zarządów osiedli – natomiast teraz odbywa się sesja 

rady miejskiej. 

 

Dziękuję za uwagę 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Rymanów, 2 sierpnia 2019 r.  

XII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie 

.
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 26 czerwca do 2 sierpnia 2019 r. wpłynął 1 wniosek.  

 

Radna Grażyna Skolarczyk złożyła wniosek w sprawie oczyszczenia z pędów 

odrostowych ścieżki wiodącej przez "Posadę Dolną" wzdłuż rzeki Tabor - po stronie ul. 

Kolejowej i ul. Jesionowej. 

o Po dokonaniu wizji lokalnej w terenie, której celem było ustalenie faktycznych 

warunków korzystania ze ścieżki, przeprowadzono rozmowy z właścicielami 

przyległych nieruchomości i poproszono ich o korektę koron drzew i krzewów, 

których pędy utrudniają korzystanie ze ścieżki, w terminie do 7 dni. Udzielono 

pouczenia, że gałęzie drzew i krzewów nie mogą wyrastać poza granice 

nieruchomości. Jeśli przycięcie gałęzi nie zostanie dokonane w wyznaczonym 

terminie zlecone zostanie do ZGK łącznie z przecinką drzew i krzewów, dla 

których nie ustalono właścicieli lub właścicielem jest Gmina Rymanów.  

 

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. 

 


