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Sprawozdanie z działalności burmistrza 

za okres od 28 sierpnia – do 24 września 2021 roku 

 

• 29 sierpnia – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbył 

się Festyn Dobroczynny „W hołdzie prześladowanym chrześcijanom”. 

Podczas Festynu zebrano blisko 75 000 zł, które przekazano na potrzeby 

uchodźców z Sudanu Południowego przebywających w obozach w Bidibidi 

w Ugandzie. Mają tam powstać centra edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

przebywających w tym obozie, 

• 30 sierpnia – w sali widowiskowej domu kultury w Rymanowie odbyło się 

posiedzenie Rady Pedagogicznej ZSP podczas której odbyło się uroczyste 

przekazanie kierowania szkołą przez dotychczasową dyrektor Elżbietę 

Nadziakiewicz – nowej dyrektor – Beacie Suwale-Szczechowskiej. Nowemu 

dyrektorowi powierzono obowiązki na okres jednego roku – natomiast w 

przyszłym roku odbędzie się konkurs na to stanowisko. Elżbieta 

Nadziakiewicz – pozostanie przez najbliższy rok w szkole i pełnić będzie 

funkcję jednego z 3 zastępców dyrektora. Spotkanie było okazją do złożenia 

podziękowań i życzeń dla obu Pań, które przekazałem od siebie i samorządu 

gminy Rymanów, 

• 1 września – uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu nowego roku 

szkolnego w rymanowskim LO – również przekazałem życzenia dla uczniów 

i nauczycieli od władz samorządowych gminy Rymanów, 

• 3 września – w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie uczestniczyłem w 

konferencji dotyczącej nowej perspektywy finansowej UE przewidzianej na 

lata 2021-2027. Omawiano ogólne założenia i priorytety, 

• 6 września – gościli w naszym urzędzie uczniowie z Bułgarii i Rumunii 

uczestniczący w Programie Erasmus+. Program realizuje ZSP w Rymanowie. 

Uczniowie uczestniczyli w lekcjach fizyki i informatyki. Myślę, że pobyt w 

Rymanowie partnerów projektu był owocny. Po spotkaniu z uczniami odbyło 

się posiedzenie Gminnej Rady Sportu z udziałem przedstawicieli 

stowarzyszeń sportowych z terenu gminy Rymanów. Posiedzenie zwołano 

m.in. w związku z zawieszeniem działalności przez KS „Wisłok” w Sieniawie 

oraz dochodzącymi informacjami dotyczącymi problemów z działalnością 

innych klubów sportowych. Z przekazanych informacji przez Prezesów 

klubów sportowych wynika, że „Wisłok” Sieniawa zawiesił swoją działalność 

na jeden rok i na jesieni w 2022 planuje zgłosić do rozgrywek drużynę a 

problemy pozostałych – niektórych – są przejściowe. Zdecydowana 

większość stowarzyszeń sportowych działa w sposób prawidłowy bez 

poważniejszych problemów, 

• 10 września – uczestniczyłem w Zarszynie w spotkaniu z władzami 

samorządowymi i pracownikami z gminy Przecław, którzy realizowali 

program wyjazdu studyjnego do gminy Zarszyn i Rymanów. Podczas 
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spotkania przedstawiłem gościom zrealizowane inwestycje w naszej gminie 

dotyczące OZE, kanalizacji oraz innych działań ekologicznych. Po spotkaniu 

w Zarszynie uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Królika Polskiego 

podczas którego przegłosowano fundusz sołecki na 2022 rok. Zebranie było 

okazją też do przekazania bieżących informacji dotyczących realizowanych i 

planowanych do realizacji inwestycji gminnych, 

• 11 września – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Rymanowa-

Zdroju- Deszna – podczas którego też uchwalony został fundusz sołecki na 

2022 rok, 

• 15 września – w kościele parafialnym we Wróbliku Królewskim odprawiona 

została uroczysta msza święta z okazji beatyfikacji kard. Stefana 

Wyszyńskiego oraz akademia podczas której przekazano i poświęcono nowy 

sztandar szkoły.  Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński jest Patronem SP we 

Wróbliku Szlacheckim, 

• 17 września – w Rymanowie odbyło się zebranie z mieszkańcami podczas 

którego uchwalono fundusz osiedlowy na 2022 rok. Zebranie było okazją do 

przekazania uczestnikom bieżących informacji związanych z działalnością 

gminy, 

• 18 września – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbył 

się Festyn ekologiczny pn. „Naturalnie myśląc” zorganizowany przy 

współudziale uczniów i nauczycieli ZSP w Rymanowie oraz gminy Rymanów. 

Podczas imprezy odbyły się m.in. wykłady dotyczące ekologii i koncert 

muzyczny. Imprezę prowadzili jej pomysłodawcy – byli uczniowie 

rymanowskiej szkoły – obecnie już studenci – Adrian Wojtasik i Jakub Bobko. 

Mamy nadzieję, że kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w przyszłym roku 

ale może w innej porze roku – może bezpośrednio przed wakacjami wtedy 

jest prawdopodobieństwo lepszej pogody i większej frekwencji, 

• 20 września – odbyło się spotkanie z udziałem m.in. wójta gminy Jaśliska w 

sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej. Przypominam, że Spółdzielnia 

musi powstać, gdyż jest to nasze zobowiązanie w ramach realizacji projektu 

rewitalizacji rymanowskiego rynku, 

• 23 września – w godzinach przedpołudniowych odbyło się robocze spotkanie 

z przedstawicielami Firmy Euro-inwestycje z Krosna – która to Firma 

opracowuje nam Strategię Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2021-2030. 

Podczas spotkania omówiono wnioski z diagnozy sytuacji gospodarczo-

społecznej, analizę modelu funkcjonalno-przestrzennego gminy oraz kierunki 

rozwoju z planowaną listą projektów – inwestycji.  Zgodnie z umową ww. 

dokument ma być przygotowany do uchwalenia do końca października br. 

Mamy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować zgodnie z umową. Projekt 

dokumentu zostanie przedłożony w niedługim czasie radnym do konsultacji. 

Chcielibyśmy w tym roku uchwalić Strategię Gminy Rymanów na lata 2021- 

2030. W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie wspólne komisji 

Rady Miejskiej w Rymanowie podczas którego przedstawiono zaplanowane 
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informacje oraz opiniowano projekty uchwał planowanych do procedowania 

podczas dzisiejszej sesji, 

• 24 września tj. w dniu dzisiejszym odbywa się LIII sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Dziękuję za uwagę. 


