
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

ZA OKRES OD 25 WRZEŚNIA – DO 22 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

 

- 27-29 września w Uniejowie odbył się Kongres Uzdrowisk, w którym wzięli 

udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin uzdrowiskowych oraz 

przedstawiciele podmiotów leczniczych. Tematem zasadniczym obrad była 

sytuacja lecznictwa uzdrowiskowego oraz gmin uzdrowiskowych w obliczu 

trwającej pandemii. Gminy uzdrowiskowe utraciły znaczne dochody z tytułu 

opłaty uzdrowiskowej oraz podatków. Będą też niższe – średnio - o połowę 

dotacje z tego tytułu gdyż dotacja na 2022 rok jest obliczana w oparciu o wpływy 

z tego tytułu za rok 2020. SGU RP ciągle zabiega o wyliczenie dotacji na 2022 

rok w oparciu o wpływy z roku 2019 - do tej pory jednak nie udało się tematu 

załatwić pozytywnie. Podczas Kongresu omawiano też sprawy dotyczące 

programów pomocowych dla gmin uzdrowiskowych i podmiotów leczniczych, 

- 1 października odbyłem spotkanie z obecnym dyrektorem ZSS w Rymanowie 

-Zdroju - Zbigniewem Ginalskim. Podczas spotkania rozmawialiśmy o obecnej 

sytuacji w lecznictwie dziecięcym oraz planach jego poprawy. Umówiliśmy się, 

że w najbliższym czasie zaprosimy Pana dyrektora na posiedzenie Komisji 

Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych. Pan Przewodniczący Komisji – Radny Jan 

Tomkiewicz w tej sprawie też podjął już rozmowy z Panem Zbigniewem 

Ginalskim, 

- 4 października uczestniczyliśmy - razem z Panem Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Rymanowie – na uroczystym otwarciu przebudowanej instalacji 

utylizacji odpadów na terenie krośnieńskiego MPGK. Z instalacji korzysta 

Krosno Miasto oraz 27 gmin z powiatu krośnieńskiego oraz sąsiednich. Powstał 

nowoczesny zakład odzysku odpadów, kompostownia. Rozpoczęta została też 

budowa spalarni na ul. Łężańskiej w Krośnie, która powinna być gotowa za 3 lata. 

Nowoczesny zakład odzyskiwania surowców z odpadów oraz spalarnia 

zabezpiecza też naszych mieszkańców na przyszłość -jeżeli chodzi o 

zagospodarowanie odpadów. Daje też duże prawdopodobieństwo stabilizacji 

kosztów, 

- 8 października – uczestniczyliśmy w uroczystości pogrzebowej - byłego 

księdza proboszcza z Klimkówki – księdza prałata Kazimierza Pańczyszyna, 

który kierował Klimkowską parafią przez 20 lat. Zmarł w Krakowie – rodzina  

i mieszkańcy Klimkówki chcieli, żeby był pochowany na miejscowym cmentarzu, 



w godzinach wieczornych odbyło się zebranie z mieszkańcami we Wróbliku 

Królewskim w sprawie budowy przyłączy wodociągowych. Na początku akces 

do korzystania z wodociągu zgłosiło 140 właścicieli nieruchomości - ostatecznie 

chętnych jest 128 – dla ok. 60 przyłącza wykonywać będzie nasz ZGK - dla reszty 

wg określonych przez ZGK zasad – realizować będą  przyłącza inni uprawnieni 

wykonawcy, 

- 14 października – w sali widowiskowej GOK w Rymanowie odbyły się gminne 

uroczystości z okazji DEN podczas których przekazaliśmy - razem  

z Przewodniczącym - podziękowania za pracę na rzecz naszej gminnej oświaty 

nauczycielom i pracownikom obsługi. Wręczyliśmy też Nagrody Burmistrza dla 

24 nauczycieli i dyrektorów naszych gminnych szkół i placówek, 

- 19 października – obchodziliśmy uroczyście 645 - lat lokacji Rymanowa oraz 

145 lat – powstania Uzdrowiska Rymanów-Zdrój. Odprawiona została msza 

święta dziękczynna, wysłuchaliśmy też pięknego koncertu w wykonaniu 

Rymanowskiej Orkiestry Dętej, wygłoszone zostały okolicznościowe referaty 

historyczne, wręczono też Medale ,,Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów”   

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz goście  

z kraju i zagranicy, 

- 20 października – uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej dla 

przedstawicieli podkarpackich samorządowców przez PSST w Rzeszowie. 

Konferencja odbyła się w Arłamowie a najważniejsze poruszane tematy 

dotyczyły Ładu Polskiego, zmian podatkowych, rekompensat dla gmin z tytułu 

utraty części dochodów w związku z kwotą wolną od podatku - 30.000 zł. 

Poruszano też sprawy dotyczące trybu postępowań w związku z zagrożeniami ze 

strony wilków oraz innych zwierząt drapieżnych. Spotkanie było też okazją do 

rozmów kuluarowych, wymiany poglądów na ważne sprawy samorządowe, 

- 21 października – w godzinach popołudniowych – odbyło się wspólne 

posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej podczas którego omawiano 

zaplanowane tematy jak również opiniowano projekty uchwał planowanych do 

procedowania podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, 

- 22 października – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

 

 

Rymanów, 21.10.2021 r. 


