
Sprawozdanie burmistrza z działalności  

za okres od 22 stycznia – do 25 lutego 2022 roku 

 

• 22 stycznia – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP 

Rymanów. Podczas zebrania przedłożono sprawozdania Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej oraz plany na 2022 rok. Zebranie było okazją do złożenia 

podziękowań i życzeń dla strażaków ochotników za całoroczną służbę na rzecz 

potrzebujących, 

• 26 stycznia – razem z Przewodniczącym i Panią W-ce Przewodniczącą Rady 

Miejskiej uczestniczyliśmy we wspólnym – z KGW kolędowaniu. Spotkanie 

odbyło się Sali Domu Kultury w Rymanowie, 

• 1 lutego – uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym z Wykonawcą i 

Inspektorem Nadzoru w sprawie budowy chodnika przy DW-887 i 889 w Króliku 

Polskim i Sieniawie. Wczoraj zostały przekazane place budowy. Roboty powinny 

się rozpocząć w niedługim czasie a ich koniec przewidywany jest na przełom 

lipca i sierpnia br. 

• 7 lutego – podpisany został akt notarialny pomiędzy gminą Rymanów a PKP 

Kraków na przejęcie przez gminę drogi we Wróbliku Szlacheckim – po 

wykonaniu przebudowy tej drogi przez PKP – droga ta biegnie wzdłuż torów 

kolejowych. Informuję, że linia kolejowa na odcinku Jasło- Zagórz – biegnąca 

m.in. przez Wróbliki i Milczę - ma zostać kompleksowo zmodernizowana w 

najbliższym czasie. Trwają obecnie prace projektowe, 

• 8 lutego – w Szczawnem odbyło się spotkanie z udziałem wójtów Beska, 

Bukowska, Komańczy i Zarszyna w którym również uczestniczyłem. Spotkanie 

dotyczyło DW-889 Sieniawa, Bukowsko, Szczawne i koniecznością jej 

przebudowy na całym odcinku. Na spotkaniu obecna była TVP Rzeszów z 

programu - Interwencje. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzieć się 

na temat stanu tej drogi oraz bezczynności zarządcy drogi tj. władz samorządu 

WP, 

• 9 lutego – odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia 

i Porządku Publicznego w Głębokiem i Sieniawie. Posiedzenie dotyczyło 

prowadzenia szkoły w Głębokiem przez Fundację Elementarz w Katowicach. 

Komisja dokonała wizytacji obiektu szkoły i zapoznana została z jej 

osiągnięciami dydaktyczno-wychowawczymi. Fundacji kończy się w tym roku 10 

letni okres umowy. Komisja uznała, że w związku kończącą się w przyszłym 

roku kadencją samorządową powinno się przedłużyć Fundacji umowę na okres 2 

lat – czyli do 31 sierpnia 2024 roku – i taka propozycja została Fundacji złożona. 



W drodze powrotnej Komisja wizytowała budowę szkoły w Sieniawie. W 

spotkaniu uczestniczyli – przedstawiciel Wykonawcy oraz gminy. Radni zostali 

zapoznani z projektem i realizacją inwestycji, 

• 14 lutego – wziąłem udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Transportu WP do 

2030 roku. Znowu w Strategii pominięto nasze dwie DW 887 i 889 dlatego 

złożyliśmy wniosek o ich uwzględnienie w Strategii. Drogi powinny być 

kompleksowo przebudowane, gdyż obecne doraźne nakładki niszczą się w 

krótkim czasie – a odcinek od Ladzina do Wróblika Szlacheckiego jest w 

katastrofalnym stanie. Posłowie, nasi radni do Sejmiku WP przypomną sobie o 

gminie Rymanów, Haczów czy Jaśliska zapewne wtedy, kiedy ogłoszone zostaną 

nowe wybory. Najprawdopodobniej obie te drogi zostaną wpisane do Strategii w 

wyniku naszych starań oraz wójtów; Jaślisk i Haczowa a także Starosty 

Krośnieńskiego i Posła Piotra Babinetza, 

• 16 lutego – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbyliśmy spotkanie z 

przechodzącą na emeryturę dyrektor GOK – Danutą Litarowicz. Planuję z dniem 

1 marca br. powierzyć obowiązki dyrektora Agnieszce Niemczyk – w ramach 

awansu zawodowego. Agnieszka Niemczyk dotychczas zatrudniona była na 

samodzielnym stanowisku ds. Promocji w urzędzie gminy. Danuta Litarowicz –

jako doświadczony działacz kultury ma zostać zatrudniona na ½ etatu. Na pewno 

pracownik z takim doświadczeniem będzie pomocny w rozwijaniu 

dotychczasowych i nowych form działalności GOK-u, 

• 23 lutego – odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej 

podczas którego m.in. omawiano i opiniowano projekty uchwał planowanych do 

procedowania na dzisiejszej sesji, 

• 24 lutego – w godzinach porannych odbyło się przekazanie place pod budowę 

chodników przy DW-887 i 889 w Króliku Polskim, Sieniawie, Milczy i Wróbliku 

Szlacheckim. W godzinach popołudniowych przekazano plac pod budowę 

wodociągu we Wróbliku Szlacheckim, 

• 25 lutego – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

Z poważaniem 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz gminy Rymanów 

 


