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Sprawozdanie burmistrza z działalności  

za okres od 27 listopada do 17 grudnia 2021 roku. 

 

 

• 27 listopada – w remizie OSP w Iwoniczu odbył się zjazd powiatowy OSP, 

podczas którego złożono sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 

Powiatowego w Krośnie za okres 5-letniej kadencji oraz wybrano nowy 

Zarząd na kolejną kadencję. Zebranie było też okazją do złożenia podziękowań 

dotychczasowym władzom – a szczególnie Prezesowi Zarządu Janowi 

Kilarowi z Rymanowa, który z racji choroby nie mógł uczestniczyć w zebraniu 

ale zakończył już swoją społeczną służbę w Zarządzie OSP, podobnie dla 

druha Janusza Koniecznego było to ostatnie spotkanie na zebraniu struktur 

powiatowych. Druhowi Janowi Kilarowi składamy serdeczne podziękowania 

za ponad 6-letnią służbę strażacką na rzecz potrzebujących. Jan Kilar to 

wyjątkowa postać w naszym środowisku, odznaczony medalem za zasługi dla 

miasta i gminy Rymanów oraz wieloma innymi odznaczeniami resortowymi. 

Życzymy druhowi Janowi długich lat życia w zdrowiu i pomyślności. 

Prezesem Zarządu Powiatowego Oddziału OSP RP w Krośnie został wybrany 

druh Józef Tucki z gminy Jedlicze – dotychczasowy W-ce Prezes. 

 

• 6 grudnia – uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Domu Wczasów 

Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju – po kompleksowym remoncie. Jest to 

pierwszy obiekt leczniczy dla dzieci z ponad 130-letnią historią – placówka 

prowadzona przez Powiat Krośnieński. Wykonana została przebudowa boiska 

sportowego, remont obiektu głównego i szkoły. Powstał piękny obiekt, i oby 

służył dzieciom potrzebującym jak najdłużej,  

 

• 8 grudnia – w Muszynie uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGU RP oraz 

w uroczystej sesji Rady Miejskiej podczas której wręczona została nagroda 

EKO-HESTII dla ww. gminy za działania proekologiczne, 

 

• 9 grudnia – odbyła się inauguracyjna sesja MRM w Rymanowie podczas 

której radni złożyli ślubowanie, odebrali zaświadczenia o wyborze oraz 

wybrano prezydium MRM tj. Przewodniczącego, 2-Zastępców i Sekretarza. 

Przedstawiłem też radnym raport o stanie gminy za 2020 rok. W sesji 

uczestniczyli też m.in.; Przewodniczący RM Andrzej Pitrus, radni Krzysztof 

Buczek i Czesław Szajna i Skarbnik – Bernarda Łożańska. Ustalono też termin 

kolejnej sesji MRM na dzień 21 stycznia 2022 roku, 
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• 10 grudnia – odbyło się wspólne posiedzenie komisji radnych podczas 

którego przedstawiony został projekt budżetu gminy na 2022 roku oraz 

planowane do procedowania podczas dzisiejszej sesji, 

 

• 13 grudnia – w 40 rocznicę stanu wojennego – razem z Przewodniczącym 

oraz Z-cą Burmistrza – w hołdzie Ofiarom stanu wojennego – złożyliśmy pod 

Pomnikiem Ofiar Systemów Totalitarnych – wiązankę kwiatów. W godzinach 

popołudniowych w siedzibie GOK odbyło się posiedzenie Rady Programowej 

funkcjonującej przy GOK – podczas którego omówiono m.in. kalendarz 

imprez kulturalnych planowanych na 2022 rok, 

 

• 15 grudnia – w Rymanowie-Zdroju – Desznie odbyło się uroczyste otwarcie 

nowego żłobka dla 20 dzieci. Żłobek powstał w miejscu zlikwidowanej z 

dniem 31 sierpnia 2021 roku szkoły. Środki na roboty adaptacyjne oraz na 

zakup wyposażenia pozyskane zostały z programu rządowego MALUCH+, 

 

• 17 grudnia tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 
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