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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 26 października do 29 listopada 2019 roku. 

 

✓ 29 października – uczestniczyłem w konferencji oświatowej 

organizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w 

Rzeszowie. Podczas konferencji omawiano sytuację oświatową po 

zmianach ustawowych, trudnościach związanych z podwójnymi 

rocznikami w szkołach średnich oraz o niedofinansowaniu zadań 

oświatowych przez państwo, 

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

spotkanie wójtów, burmistrzów powiatu krośnieńskiego i sanockiego z 

udziałem Prezesa MPGK w Krośnie Janusza Fica. W spotkaniu udział 

wzięli również Państwo radni – tematem spotkania była problematyka 

odpadów komunalnych – przede wszystkim rosnących kosztów oraz 

trudności związanych z ich zagospodarowaniem, 

✓ 31 października – uczestniczyłem  spotkaniu komisji bezpieczeństwa w 

Rymanowie-Zdroju. Spotkanie miało na celu uzgodnienie dodatkowych 

przejść dla pieszych, 

✓ 4 listopada – odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady miejskiej przed 

sesją, która odbyła się w dniu następnym. Szczegółowo omówiono – przede 

wszystkim – pakiet uchwał dotyczących odpadów komunalnych, 

✓ 6 listopada – odbyło się planowane spotkanie dotyczące usunięcia usterek 

na oczyszczalni ścieków przez Firmę OTECH, która realizowała kilka lat 

temu jej przebudowę – usterki dotyczą konieczności wylania nowej płyty 

na jednym ze zbiorników, gdyż obecna ma „spękania”, których nie można 

usunąć. W spotkaniu wzięli udział projektanci, eksperci, którzy opracowali 

opinię, radca prawny oraz pracownicy RIN. Podczas spotkania 

uzgodniono, że projektanci zobowiązują się do wykonania nowego 

projektu tej płyty – natomiast z Firmą OTECH zostaną przeprowadzone 

negocjacje dotyczące wykonania tego zadania, 

✓ 7 listopada – w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu w 

siedzibie Komisariatu Policji w Rymanowie z Komendantem Miejskim 

Policji w Krośnie Leszkiem Buryłą i miejscowym komendantem Witoldem 

Podlaszczakiem. Tematem spotkania było zapoznanie się z efektami prac 

remontowych wykonanych m.in. z dotacji z gminy na ten cel, które zostały 

wykonane w Komisariacie Policji w Rymanowie. Obaj Panowie 

Komendanci złożyli podziękowania dla samorządu naszej gminy za 
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życzliwość w rozpatrywaniu potrzeb Policji. Po wykonaniu remontu 

Komisariatu Policji w Rymanowie warunki pracy Policjantów poprawiły 

się zdecydowanie. W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w 

pogrzebie – nagle zmarłego – księdza proboszcza z Królika Polskiego 

Wiesława Słotwińskiego, 

✓ 10 listopada – odbyło się zebranie z mieszkańcami Wróblików 

Szlacheckiego i Królewskiego w sprawie uciążliwości funkcjonowania 

zakładu utylizacyjnego. Uczestniczący w zebraniu zdecydowanie 

opowiedzieli się za jego likwidacją – gdyż przez ostatnich kilka lat niewiele 

się zmieniło jeżeli chodzi o zmniejszenie uciążliwości zapachowej – 

zdaniem mieszkańców mających domy w pobliżu – nie da się żyć na 

dłuższy czas przy takiej uciążliwości stąd decyzja mieszkańców w tej 

sprawie, 

✓ 11 listopada – w Rymanowie odbyły się uroczystości gminno-powiatowe 

Święta Niepodległości w których większość z nas uczestniczyła, 

✓ 14 listopada – w domu ludowym w Rymanowie – Posadzie Dolnej odbył 

się uroczysty Dzień Seniora przygotowany przez Klub Seniora w 

Rymanowie. Uczestniczyliśmy w tym spotkaniu m.in. razem z 

Przewodniczącym Rady Miejskiej- złożyliśmy też uczestnikom spotkania 

życzenia z okazji Dnia Seniora, 

✓ 17 listopada – w Głębokiem uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami 

w sprawie cmentarza. W 1994 roku cmentarz został skomunalizowany i stał 

się własnością gminy. Nie wiedziano o tym przez ostatnie 25 lat –ksiądz 

był przekonany, że cmentarz jest parafialny stąd nie podejmował żadnych 

czynności w tym zakresie – kiedy dowiedział się, że cmentarz jest gminny 

to poinformował na piśmie, że nie chce żadnych sprostowań i że gmina 

powinna zająć się cmentarzem z racji swoich zadań wynikających z 

obowiązków ustawowych. W związku z tym, że mieszkańcy nie byli 

zdecydowani co do dalszych ewentualnych działań w tej sprawie – 

uznałem,  że cmentarz do prowadzenia przejmuje gmina i musi ogłosić 

konkurs na zarządcę cmentarza w Głębokiem. Gmina obecnie jest 

właścicielem dwóch cmentarzy w Głębokiem – tzw. starego i nowego. Z 

nowym rokiem ustalone zostaną zasady korzystania z cmentarza i podobnie 

jak w Rymanowie stawki usług, 

✓ 18 listopada – w godzinach przedpołudniowych odbyłem spotkanie m.in. 

z dyrektorem stacji pogotowia ratunkowego w Krośnie – dr Andrzejem 

Jurczakiem – w sprawie remontu podstacji w Rymanowie – gdyż na ten cel 
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przeznaczyliśmy w połowie roku środki finansowe w budżecie gminy. 

Remont zostanie wykonany do końca bieżącego roku, 

✓ 21 listopada – z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – złożyłem 

podziękowania i życzenia wszystkim pracownikom naszego GOPS-u, 

✓ 22 listopada – w Sieniawie odbyły się zawody w biegach z przeszkodami 

dla uczniów klas IV-VIII organizowane przy udziale MSiT oraz GOK w 

Rymanowie. W zawodach brał udział blisko 600 uczestników ze szkół 

naszej gminy, gminy Brzozów i Nozdrzec, 

✓ 23 listopada – w hotelu Nafta w Krośnie – odbył się VIII Bal Charytatywny 

na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum – w którym razem z Panią Grażyną 

Skolarczyk uczestniczyliśmy – oczywiście ja ze swoją żoną a Pani Grażyna 

ze swoim mężem. Podczas balu odbywały się; licytacje i sprzedaż cegiełek 

na rzecz Hospicjum. Dochód z imprezy co roku przeznaczany jest na 

wsparcie funkcjonowania tej jakże potrzebnej placówki prowadzonej przez 

Caritas w Przemyślu, 

✓ 26 listopada – w Filharmonii w Rzeszowie odbył się koncert z okazji 20-

lecia utworzenia Samorządu Województwa Podkarpackiego – w którym na 

zaproszenie uczestniczyłem, 

✓ 27 listopada – w Dębicy odbyło się posiedzenie Zarządu SGU RP – w 

którym jako członek uczestniczyłem. Podczas posiedzenia omawiano 

bieżące sprawy dotyczące polskich uzdrowisk – w tym sprawy dotyczące 

zamiarów likwidacji opłaty uzdrowiskowej. MSiT próbuje wprowadzić 

tzw. opłatę turystyczną w zamian m.in. opłaty uzdrowiskowej – którą 

pobierałyby wszystkie gminy turystyczne i odprowadzałyby do stworzonej 

nowej instytucji zajmującej się promocją turystyki polskiej. Dla gmin 

uzdrowiskowych jest to nie do przyjęcia – stąd poprzez posłów różnych 

opcji politycznych staramy się przeciwstawić tym pomysłom – jaki będzie 

efekt końcowy tych starań – zobaczymy,  

✓ 28 listopada – w Jasionce k/Rzeszowa odbyła się konferencja gospodarcza 

dotycząca m.in. turystyki podkarpackiej – w której jako panelista 

reprezentujący SGU RP uczestniczyłem, 

✓ 29 listopada – tj. w dniu dzisiejszym – odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów.
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 26 października do 28 listopada 2019 r. nie wpłynęły interpelacje 

i zapytania. Wpłynął 1 wniosek. 

 

 

Pan Krzysztof Guzylak – radny z Wróblika Szlacheckiego – złożył 1 wniosek 

w dniu 4 listopada 2019 r.: 

✓ Wniosek o rozpoczęcie działań o budowę chodnika przy DW887 we 

Wróbliku Szlacheckim od przejazdu kolejowego do stacji PKP. 

o Odpowiedzi udzielono w  terminie. Streszczenie odpowiedzi poniżej. 

Aktualnie na terenie gminy rozpoczęta jest realizacja dwóch zadań 

dotyczących budowy chodników przy drogach wojewódzkich: - 

chodnik w m. Sieniawa oraz chodnik łączący m. Milcza z m. Wróblik 

Szlachecki.  

Oprócz zadań rozpoczętych w posiadaniu PZDW są kompletne 

dokumentacje na realizację kolejnych czterech zadań, które są pilnie 

oczekiwane przez mieszkańców m.in.: w m. Ladzin, Posada Górna, 

Rymanów-Zdrój i Królik Polski, a które nie zyskały uznania w 

Zarządzie Województwa Podkarpackiego i nie rozpoczęto ich 

realizacji. 

Z korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy wynika, że Zarząd 

Województwa  przyjmuje zasadę, że w jednej gminie realizowane jest 

jedno zadanie. 

Ze swojej strony nadal będziemy podejmować wszelkie możliwe 

działania w kierunku przyspieszenia realizacji zadań przy wspólnym 

ich finansowaniu po 50%, gdyż mają na uwadze ograniczenia 

budżetowe i obowiązek realizacji w pierwszej kolejności zadań 

własnych gminy, nie możemy w 100% sfinansować zadania, które są 

zadaniami województwa. 

 

 


