
Sprawozdanie burmistrza z działalności 

za okres od 27 marca do 30 kwietnia 2021 roku, 

 

✓ 31 marca – odbyła się konferencja zorganizowana przez SGU RP dotycząca 

sytuacji gmin i podmiotów funkcjonujących w miejscowościach 

uzdrowiskowych tj. podmiotów leczniczych, sanatoriów, hoteli, restauracji itp. 

Zarząd SGU RP poprzez kierowane wnioski do Premiera oraz 

parlamentarzystów stara się wyartykułować ich potrzeby i konieczność 

wsparcia podczas trwającej pandemii i zawieszeniu działalności. Trwają 

obecnie spotkania i konsultacje w sprawie KPO do którego zostały skierowane 

wnioski dotyczące gmin uzdrowiskowych, 

 

✓ 9 kwietnia – w Zarszynie – z inicjatywy Zarządu LGD „Dorzecze Wisłoka” 

odbyło się spotkanie w nowej siedzibie –przeniesionej z domu ludowego do 

Gospody Karpackiej – na poddasze. Obecne warunki dla pracy Zarządu są o 

wiele lepsze niż dotychczasowe. W tym samym dniu –wieczorem złożyliśmy 

–razem moim Zastępca, Przewodniczącym Rady Miejskiej, Zarządem 

Stowarzyszenia ,,Nasz Rymanów” oraz Starostą Krośnieńskim – wiązanki 

kwiatów pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej i mordów katyńskich 

synów ziemi rymanowskiej z racji obchodów rocznicowych, 

 

✓ 12 kwietnia – w godzinach porannych odbyła się nadzwyczajna sesja Rady 

Miejskiej. Po jej zakończeniu dokonałem objazdu – razem z sołtysem – 

gminnych dróg polnych w obrębie sołectwa Głębokie. Część dróg została już 

wyremontowana w ramach funduszu sołeckiego – pozostałe będą też 

remontowane w ramach powyższego funduszu, 

 

✓ 26 kwietnia – na zaproszenie radnego Bronisława Bruka – odbyliśmy – razem 

z Przewodniczącym Rady Miejskiej - spotkanie w Rudawce Rymanowskiej. 

Spotkanie dotyczyło wypracowania trybu poszerzenia pasa drogowego na 

miejsca postojowe, których bardzo brakuje dla miłośników tej i sąsiednich 

miejscowości. Na spotkanie – spóźniony – dojechał  też dyrektor Marek 

Pepera z PZD w Krośnie, który zadeklarował m.in. opracowanie dokumentacji 

projektowej na ww. poszerzenie i przeznaczenie tego poszerzenia na miejsca 

postojowe. Pomysł bardzo dobry – oby się udało go zrealizować. Dokonaliśmy 

też objazdu dróg gminnych w Wisłoczku, 



✓ 28 kwietnia – w godzinach popołudniowych – odbyło się spotkanie z 

Marszałkiem WP – Władysławem Ortylem, W-ce Marszałkiem Piotrem 

Pilchem, Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A – Iwoną Olejnik i 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Uzdrowiska Rymanów S.A – Wacławem 

Szarym w sprawie przejęcia przez gminę drogi do Zimowita. W spotkaniu 

uczestniczył ze mną Andrzej Pitrus –Przewodniczący Rady Miejskiej. 

Uzgodniono wstępnie – że gmina Rymanów przejmie tą drogę – a na udział 

własny do złożonego wniosku do Premiera – samorząd WP udzieli pomocy 

finansowej dla gminy. Wniosek został złożony do Wojewody wczoraj – 

zainteresowani poprawą stanu tej drogi, w tym Marszałek WP – obiecali 

udzielenia wsparcia w staraniach o pozyskanie środków na ten cel z rezerwy 

celowej budżetu państwa. Samorząd WP udzieli nam też pomocy w kwocie 

120 tysięcy złotych na zakup ciągnika do odśnieżania chodników przy drogach 

wojewódzkich. Budowa chodników przy drogach wojewódzkich – 

przynamniej w tym roku – ma się odbywać na ogólnych zasadach tj. jeden 

odcinek na gminę. W tym roku jest to Królik Polski – zwiększenie zakresu na 

tej budowie tylko poprzez zwiększenie gminnego udziału. Samorząd WP – 

przeznacza na ten cel w tym roku 170 tysięcy złotych – reszta z budżetu gminy, 

 

✓ 29 kwietnia – w godzinach porannych odbyło się spotkanie z rozpoczynającą 

audyt w naszej gminie – Panią z KAS. Audyt dotyczy oświaty i trwał będzie 

przez najbliższe 2 miesiące. W godzinach od 10.00 – do 13.00 uczestniczyłem 

w publicznym wysłuchaniu uwag do programu Polski Wschodniej na lata 

2021-2027. W ramach swojego wystąpienia zwróciłem uwagę na konieczność 

wsparcia w tym programie gmin uzdrowiskowych na tzw. ścianie wschodniej. 

W godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji 

Rady Miejskiej podczas którego omawiano i opiniowano materiały planowane 

do procedowania podczas dzisiejszej sesji, 

 

✓ 30 kwietnia tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 
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