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Sprawozdanie burmistrza z realizacji zadań  

za okres od 1.05.2021- 28.05.2021 

✓ 3 maja – uczestniczyliśmy w gminnych, skromnych uroczystościach z okazji 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja tj. we mszy świętej za ojczyznę oraz złożeniu 

wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem ofiar systemów totalitarnych, 

✓ 4 maja – grupa dzieci z rymanowskiego przedszkola – tradycyjnie z okazji Dnia 

Flagi – odwiedziła urząd gminy. Podczas spotkania odśpiewaliśmy wspólnie 

hymn narodowy oraz rozmawialiśmy o naszych symbolach narodowych – fladze, 

godle i hymnie. Dzieci otrzymały też od nas skromne upominki, 

✓ 6 maja – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbył się Konwent Wójtów i 

Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. Podczas posiedzenia podpisano aneksy 

do umów pomiędzy gminami a WFOŚiGW w Rzeszowie w sprawie utworzenia 

biur ds. „Czystego Powietrza” i „Stop Smog”. Poruszano też inne sprawy 

dotyczące m. in. udzielenia pomocy finansowej dla szpitala krośnieńskiego oraz 

dla miasta Krosna na opracowanie dokumentacji projektowej budowy strażnicy 

PSP w Dukli, 

✓ 10 maja – uczestniczyłem w spotkaniu z dyrekcją Wód Polskich w Rzeszowie. 

Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy oraz możliwości wynajmu przez 

gminę 1/2 budynku socjalnego – będącego własnością Wód Polskich – 

przylegającego do stadionu sportowego – na szatnię dla KS Wisłok Sieniawa. 

Wydaje mi się, że istnieją duże szanse na skuteczne załatwienie sprawy dla dobra 

społeczności lokalnej, 

W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy w Milczy – razem z radnym i 

sołtysem – w spotkaniu w sprawie rozwiązania spraw dotyczących 

odprowadzenia wód gruntowych. Coś wspólnie udało się ustalić i postaramy się 

to zrealizować, 

✓ 12 maja – uczestniczyliśmy w Sesji Nadzwyczajnej związanej m. in. z 

rozpatrzeniem skargi przez Radę Miejską złożonej na burmistrza przez 

mieszkańca Klimkówki, 

✓ 13 maja – odbyło się spotkanie z Zarządem PSONI w Rymanowie w sprawie 

utworzenia Spółdzielni Socjalnej. Nadmieniam, że ww. Spółdzielnia ma być 

utworzona w ramach projektu rewitalizacji rynku w Rymanowie i funkcjonować  

przez minimum 5 lat – tj. na okres trwałości projektu, 

✓ 14 maja – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz insp. Agnieszką 

Niemczyk, Marią Wais i Krzysztofem Ziębą uczestniczyliśmy w pierwszym – 

organizacyjnym spotkaniu z zespołem Firmy Euroinwestycje z Krosna, która 

podjęła się opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 

2021-2030. Ważność dotychczas obowiązującej zakończyła się w ubiegłym roku 

tj. 2020. Etapem początkowym opracowywanej Strategii będzie podsumowanie 
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minionej. Kolejne spotkanie w formie warsztatów zaplanowane jest za miesiąc 

i uczestniczyć w nich będą radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji 

społecznych, firm itp. 

✓ 15 maja – na zaproszenie Pań z KGW w Króliku Polskim – uczestniczyliśmy 

razem m.in. z Przewodniczącym Rady Miejskiej  i Sołtysem w uroczystym 

nabożeństwie i mszy świętej podczas której Panie z KGW obrały sobie za swoją 

patronkę Świętą Zofię, 

✓ 19 maja – odbyło się kolejne spotkanie w sprawie utworzenia Spółdzielni 

Socjalnej – w którym oprócz Zarządu PSONI uczestniczyli przedstawiciele 

istniejącej Spółdzielni w Krośnie. Dzięki nim mieliśmy okazję poznać 

funkcjonowanie takiego podmiotu z perspektywy czasu. Po rozmowach i 

dyskusjach uznaliśmy, że taką Spółdzielnię powinny utworzyć samorządy. Po 

wstępnych rozmowach  jakie przeprowadziłem – jest szansa, że taką 

Spółdzielnię utworzymy razem z gminami; Jaśliska i Iwonicz-Zdrój. 

Podstawowym zadaniem tej Spółdzielni byłoby ukwiecanie rynku w 

Rymanowie i parku w Rymanowie-Zdroju oraz centrum Iwonicza-Zdroju i 

rynku w Jaśliskach. Jeżeli sfinalizujemy pomysł na utworzenie Spółdzielni – to 

rozpocznie ona swoją działalność na wiosnę przyszłego roku, 

✓ 25 maja – odbyło się spotkanie z najemcami lokali mieszkalnych z Wróblika 

Szlacheckiego. Tematem spotkania było m.in. przypomnienie obowiązku 

przestrzegania zasad współżycia obowiązujących w lokalach wielorodzinnych 

oraz dbania o porządek w obiekcie i wokół. Na zachowanie najemców lokali 

komunalnych we Wróbliku Szlacheckim jest bardzo dużo skarg ze strony 

sąsiadów, stąd podejmowane są różne działania mające na celu poprawę tej 

sytuacji, 

✓ 27 maja – uczestniczyłem – w trybie on line – w posiedzeniu senackiej komisji 

ds. uzdrowisk poświęconej omówieniu i wnioskom do KPO. W godzinach 

popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady 

Miejskiej w Rymanowie podczas którego omówiono i zaopiniowano materiały 

planowane do procedowania podczas dzisiejszej sesji. Po zakończeniu 

posiedzenia stałych komisji odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ 

w Rymanowie w sprawie m. in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2020 rok oraz podziału zysku. Podczas posiedzenia omówiono też bieżącą 

sytuację w ośrodkach zdrowia, 

✓ 28 maja tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Z poważaniem 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 


