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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 28 września do 25 października 2019 roku, 

 

✓ 2 października – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się 

uroczyste wręczenie symbolicznych „czeków” na przyznane 

dofinansowanie z FDS – w ramach którego realizujemy 2 drogi gminne –

w Klimkówce do tzw. kopalni oraz w Sieniawie k/cmentarza. Wstępnie 

kwota dofinansowania wynosiła ponad 2 mln złotych – po przetargu kwota 

uległa zmniejszeniu. Te symboliczne czeki wręczała Pani Lucyna 

Podhalicz – W-ce Wojewoda Podkarpacki, 

✓ 3 października – podpisaliśmy umowę na użyczenie dla PSONI - Koło w 

Rymanowie nieruchomości tzw. przepompowni w Klimkówce pod 

działalność ZAZ-u, 

✓ 8 października – w związku z wnioskiem Stowarzyszenia – Dobrostan – 

odbyło się wspólne posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Porządku Publicznego oraz Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie szczepień 

HPV. Posiedzenia obu komisji odbywały się m.in. z udziałem dyrektora i 

lekarzy ZOZ-u w Rymanowie. Uzgodniono, że dodatkowe informacje 

dotyczące szczepień umieszczone zostaną na stronie internetowej gminy – 

jak również będą przekazywane osobom zainteresowanym tj. szczepionym 

oraz ich opiekunom, 

✓ 9 października – w sali narad urzędu gminy w Rymanowie – odbyło się 

spotkanie z udziałem proboszcza Parafii w Głębokiem ks. Stanisława 

Gniewka, księdza- przedstawiciela Kurii Biskupiej w Przemyślu, rady 

parafialnej, rady sołeckiej oraz przedstawicieli gminy Rymanów. 

Spotkanie odbyło się w związku z tym, że w 1994 roku cmentarz parafialny 

został przez gminę skomunalizowany. Ówczesny Proboszcz nie 

wnioskował o stosowne sprostowanie stąd cmentarz stał się własnością 

gminy. Wstępnie – mieszkańcy oczekują anulowania decyzji 

komunalizacyjnej i przywrócenia parafii w Głębokiem własności 

cmentarza. Księża obecni na spotkaniu mieli w tej sprawie inne zdanie, ale 

uzgodniono – że ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmą mieszkańcy 

podczas zebrania, które ma się odbyć w najbliższym czasie, 

✓ 11 października – w urzędzie gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie 

w sprawie poszerzenia drogi gminnej na ulicy Kilińskiego w Rymanowie. 

Wstępnie uzgodniono propozycję wynikającą z zapisów MPZP – obecnie 

zostanie przygotowany wstępny projekt podziałów a w dalszej kolejności 
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– wywłaszczenie dlatego, że niektóre działki nie mają uregulowanych 

spraw własnościowych – mam nadzieję, że przy dobrej woli uda się to w 

końcu sfinalizować, 

✓ 12 października – w parku zdrojowym – na zaproszenie ZPS w 

Rymanowie-Zdroju – gościła Radiowa Jedynka. W czasie kilkugodzinnego 

spotkania – zaprezentowano historię Rymanowa-Zdroju, szkołę 

sanatoryjną, Dom Wczasów Dziecięcych i ofertę leczniczą uzdrowiska. 

Impreza bardzo udana, 

✓ 14 października – w Króliku Polskim odbyły się gminne uroczystości z 

okazji DEN. Przyjęto ślubowanie 6 nauczycieli, którzy zdali egzamin na 

stopień nauczyciela mianowanego, złożono życzenia i podziękowania 

nauczycielom, pracownikom administracyjnym i obsługi za całoroczną 

pracę na rzecz gminnej oświaty. Wręczono też 21 dyrektorom i 

nauczycielom przyznane Nagrody Burmistrza, 

✓ 15 października – w Rymanowie-Zdroju – w Zielonym Domku 

uczestniczyłem w spotkaniu z okazji DEN nauczycieli i wychowawców- 

czynnych i emerytowanych- ze szkoły sanatoryjnej. W godzinach 

wieczornych taka uroczystość z udziałem nauczycieli i pracowników 

szkoły w Rymanowie odbyła się w restauracji – Stara Gorzelnia. Podczas 

obu uroczystości podziękowałem uczestnikom spotkania za 

dotychczasową pracę i złożyłem też życzenia sukcesów w dalszej pracy na 

niwie oświatowej, 

✓ 20 października – w Milczy odbyła się XIX edycja Biesiady Kół 

Gospodyń Wiejskich w której większość z nas uczestniczyła. 13 KGW 

prezentowało swój dorobek, historię swoich miejscowości oraz 

przygotowane potrawy. Impreza bardzo dobrze przygotowana i bardzo 

udana – jeszcze raz bardzo dziękuję dyrekcji i pracownikom GOK w 

Rymanowie oraz KGW, OSP, Sołtysowi i radzie sołeckiej oraz radnemu z 

Milczy- którzy wspólnie przygotowali tegoroczną biesiadę, 

✓ 21 października – w Posadzie Górnej odbyła się uroczystość otwarcia Izby 

Regionalnej, którą utworzono korzystając z pomocy finansowej gminy 

Rymanów i Samorządu Województwa Podkarpackiego. W Izbie 

zgromadzono zebrane eksponaty, które obrazują historię miejscowości, 

✓ 22 października – w Warszawie na zaproszenie Marszałka Senatu oraz 

Prezesa Wspólnoty Polskiej – uczestniczyłem w spotkaniu 

podsumowującym akcję letniego wypoczynku dla dzieci pochodzenia 

polskiego z Bułgarii i Ukrainy. W turnusie uczestniczyły też dzieci z terenu 
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naszej gminy w ramach kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych 

alkoholizmem. Tegoroczny turnus kolonijny zorganizowany został w 

Domu Wczasów Dziecięcych i willi Zofia w Rymanowie-Zdroju. Jest 

szansa na kontynuowanie współpracy ze Wspólnotą Polską w tym zakresie. 

Być może na Bukowinę w Rumunii wyjadą dzieci z naszych szkół a 

stamtąd przyjadą dzieci do nas – na koszt Senatu RP. Podczas pobytu w 

Warszawie odbyłem też spotkanie z dyrektorem FODŻ – Piotrem Puchtą. 

Tematem spotkania były aktualne relacje polsko-żydowskie w Rymanowie 

jak również omówiono problemy związane z organizacją Dni Pamięci i 

dostępem do cmentarza żydowskiego. 

✓ 23 października – w Dziennym Domu Pobytu w Łazach odbył się Dzień 

Seniora, w którym na zaproszenie uczestniczyłem. Złożyłem 

pensjonariuszom życzenia z okazji ich święta oraz podziękowania ich 

opiekunom za opiekę nad seniorami, 

✓ 25 października – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja rady miejskiej. 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Rymanów, 25.10.2019 r. 
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 27 września do 25 października 2019 r. wpłynęło 8 wniosków.  

 

Pani Grażyna Skolarczyk – radna z Rymanowa – złożyła 5 wniosków w dniu 

27 września 2019 r.: 

✓ Wniosek o zamontowanie znaku drogowego „droga bez przejazdu” oraz 

znaku z ograniczeniem tonażu na skrzyżowaniu ul. Nowa Wieś z ul. Łazy 

w Rymanowie. 

o Znak „droga bez przejazdu” został zamontowany. Po dokonaniu 

wizji lokalnej w terenie z Panem Józefem Pelczarem – sołtysem wsi 

Łazy ustalono, że nie będą podejmowane działania w kierunku 

ograniczenia masy całkowitej pojazdów wjeżdżających na drogę 

ponad ograniczenia wynikające ze stosownych przepisów, gdyż 

wprowadzenie takiego ograniczenia wiązałoby się z koniecznością 

przeprowadzenia badań nośności drogi a ponadto stanowiłoby to 

utrudnienie dla mieszkańców Łazów z dowozem materiałów 

budowlanych, ziemiopłodów, opału, itd.  

✓ Wniosek o przeniesienie słupa energetycznego na skraju chodnika w przy 

domu ludowym w Rymanowie ul. Mickiewicza. 

o Gmina Rymanów wystąpiła z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. 

Rejon Energetyczny Sanok z prośbą o przeniesienie kolidującego 

słupa energetycznego. 

✓ Wniosek o naprawę chodnika biegnącego wzdłuż brzegów potoku Tabor w 

Rymanowie osiedle nr 2 – Posada Dolna. 

o Dokonano przeglądu chodnika pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa 

użytkowników. Wizja lokalna nie potwierdziła występowania 

uszkodzeń zagrażających pieszym: stan nawierzchni należy ocenić 

przynajmniej jako dostateczny tj. umożliwiający bezpieczne 

korzystanie ze ścieżek. W trakcie wizji stwierdzono konieczność 

wykoszenia roślinności, która w przypadku silnego wiatru i opadów 

deszczu pochyla się w kierunku ścieżki utrudniając korzystanie – 

Zlecono do ZGK Rymanów. 

✓ Wniosek o rozbudowę oświetlenia ulicznego w Rymanowie ul. Kolejowa 

– boczne drogi dojazdowe do drogi DW887. 

o Gmina Rymanów w 2020 roku przystąpi do wykonania projektu 

oświetlenia ulicznego dla wnioskowanego terenu. 
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✓ Wniosek o budowę sieci wodociągowej w Rymanowie ul. Kolejowa. 

o Gmina Rymanów wykonała projekt sieci wodociągowej w 

miejscowości Rymanów obejmujący także budowę sieci przy ul. 

Kolejowej. Kwota na jaką opiewa kosztorys inwestorski na budowę 

tej sieci to suma ok. 5 mln zł. W chwili obecnej Gmina Rymanów ze 

względu na rozpoczęte inwestycje kubaturowe nie posiada środków 

finansowych na realizację wnioskowanej sieci wodociągowej. 

Gmina Rymanów będzie składać wnioski o dofinansowanie budowy 

sieci wodociągowej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o naborze 

wniosków na tego typu inwestycje. 

 

Pan Kazimierz Kielar – radny z Klimkówki – złożył 3 wnioski w dniu 14 

października 2019 r.: 

✓ Wniosek o wprowadzenie do protokołów zapisów w jakich tematach radni 

zabierali głos. 

o Wniosek znajduje się na końcowym etapie udzielania odpowiedzi. Po 

rozpatrzeniu wniosku informuję, że Rada Miejska posiada 

mechanizmy prawne do ustalania co powinno być zawarte w 

protokole z posiedzeń sesji. Pragnę zaznaczyć, że ustawodawca 

zmieniając ustawę o samorządzie gminnym wprowadził obowiązek 

rejestrowania obrazu i dźwięku z przebiegu obrad sesji i 

niezwłocznego upubliczniania – z czego Gmina Rymanów wywiązała 

się w całości. Rozpatrując powyższy wniosek radni Rady Miejskiej w 

Rymanowie na wspólnym posiedzeniu przed dzisiejszą sesją 

otrzymali zapytanie jakie poprawki chcą wprowadzić do zasad 

pisania protokołu. Wszelkie uwagi zostaną wprowadzone począwszy 

od dzisiejszej sesji.  

✓ Wniosek dotyczący naprawy studzienek kanalizacyjnych w Klimkówce ul. 

Zdrojowa – przy drodze powiatowej. 

o Wniosek został przekazany Staroście Powiatu Krośnieńskiego. 

✓ Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy Rymanów na 2020 rok 

funduszy na przejęcie dróg gminnych. 

o Wniosek w trakcie rozpatrywania.  

 


