
Sprawozdanie burmistrza z działalności  

za okres od 26 lutego do 25 marca 2022roku; 

 

• 26 lutego – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

Andrzejem Pitrusem w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w 

Rymanowie. Podczas zebrania złożyliśmy podziękowania za całoroczną 

służbę na rzecz potrzebujących oraz życzenia na cały nadchodzący rok, 

• 1 marca – uczestniczyłem w przekazaniu placu pod budowę chodnika przy 

DW 887 we Wróbliku Szlacheckim – wcześniej przekazano plac pod 

budowę chodników w Sieniawie i Króliku Polskim. Zadania te realizują 

dwie firmy tj. PRID w Krośnie – w Sieniawie i Króliku Polskim a we 

Wróbliku Szlacheckim DROG-BUD z Golcowej. Przewidywane 

zakończenie realizacji tych inwestycji to przełom lipca i sierpnia br. 

• 4 marca – z udziałem m.in. Arcybiskupa Adama Szala, W-ce Marszałka 

WP Piotra Pilcha, Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch oraz uczniów i 

nauczycieli podkarpackich szkół uczestniczyliśmy w podsumowaniu 

konkursu historycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym. Konkurs 

organizowany jest od kilku lat przez ZSP w Posadzie Górnej. Tegoroczne 

podsumowanie miało miejsce w sali widowiskowej domu kultury w 

Rymanowie. Impreza miała niezwykle uroczysty charakter - bardzo 

dziękuję organizatorom za jej przygotowanie i przeprowadzenie, 

• 7 marca – w trybie on-line odbył się zebranie członków SGU RP podczas 

którego omówiono bieżące sprawy dotyczące sytuacji polskich uzdrowisk. 

Nadmieniam, że obecnie mamy w Polsce 46 gmin uzdrowiskowych, w tym 

5 na podkarpaciu tj. Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Latoszyn-Zdrój w 

gminie Dębica, Rymanów i Solina. Polskie gminy uzdrowiskowe poniosły 

duże straty w związku z trwająca od 2 lat pandemią – obecnie gminy są 

wspierane różnymi programami pomocowymi, w tym adresowanymi 

bezpośrednio do gmin i miejscowości uzdrowiskowych, 

• 11 marca – odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników urzędu 

gminy oraz kierownictwa jednostek organizacyjnych w zakresie tzw. 

„prania brudnych pieniędzy” – w urzędzie jest wymóg stworzenia 

określonych procedur w tym zakresie i ich przestrzegania pod 

odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, 

• 15 marca – dzień przed terminem rozpoczęliśmy rejestrację i nadawanie 

PESEL dla uchodźców z Ukrainy. Przyjmowanie petentów trwa do 

dzisiejszego dnia. Obecnie zarejestrowanych uchodźców w urzędzie w 

RSO jest ok. 250 osób. Ok. 40 dzieci jest w naszych przedszkolach i 



szkołach. Uchodźcy po zarejestrowaniu mogą korzystać ze świadczeń 

pomocy społecznej – jednorazowego świadczenia 300 złotych na osobę 

oraz programu 500+ na dzieci. Uchodźcy mogą się też rejestrować w 

urzędzie pracy i podejmować pracę. Chciałbym korzystając z okazji 

podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc 

uchodźcom – pracownikom urzędu gminy – szczególnie RSO – którzy 

modelowo obsługiwali petentów oczekujących na zarejestrowanie i PESEL 

– Agnieszce Sieńko i Piotrowi Fałatowiczowi, Grzegorzowi 

Wołczańskiemu i Krzysztofowi Ziębie – za nadzór logistyczny nad 

udzielaną pomocą materialną i zakwaterowaniem. Dziękuję pozostałym 

pracownikom urzędu i GOK-u za empatię i pomoc. W sposób szczególny 

dziękuję też wszystkim zaangażowanym strażakom ochotnikom naszych 

jednostek OSP oraz ZGK w Rymanowie – za zbiórkę darów i ich transport 

do granicy – do naszego miasta partnerskiego Nowowołyńsk. Słowa 

podziękowań należą się też wszystkim naszym mieszkańcom, którzy tak 

spontanicznie i z niespotykaną empatią otworzyli się na potrzebujących – 

za przekazane dary, za przyjęcie pod swój dach blisko 300 uchodźców. 

Myślę, że Polacy – jak żaden inny naród na świecie – stanęli na wysokości 

zadania okazując soją gościnność i bezinteresowność. Być może ta postawa 

spowoduje pozytywny przełom w naszych relacjach z Ukraińcami – czy 

tak będzie czas pokaże, 

• 24 marca – w godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie 

komisji stałych rady miejskiej w Rymanowie, podczas którego omawiano 

i opiniowano materiały na dzisiejszą sesję, 

• 25 marca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się zaplanowana sesja Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 
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