
Strona 1 z 3 

Sprawozdanie burmistrza z działalności  

za okres od 18 grudnia 2021 -do 21 stycznia 2022 

 

• 21 grudnia – odbyła się narada z sołtysami – omówiono uchwalony budżet 

na 2022 rok, planowane rozprowadzanie nakazów podatkowych oraz 

bieżące sprawy dotyczące działalności gminy, 

• 22 grudnia – uczestniczyłem w odbiorze drogi i mostu w Posadzie Górnej, 

Mimo trudności zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Na ten most 

mieszkańcy środkowej części miejscowości czekali przez wiele lat. W tym 

samym dniu odbyło się też spotkanie wigilijne DDO w Łazach – podczas 

którego wspólnie z pensjonariuszami i opiekunami złożyliśmy sobie 

wzajemnie życzenia świąteczne i kolędowaliśmy, 

• 23 grudnia – odbyło się spotkanie wigilijne pracowników urzędu gminy, w 

którym uczestniczył też Przewodniczący Rady Miejskiej. Spotkanie było 

okazją do złożenia życzeń i wspólnego kolędowania, 

• 27 grudnia – odbyło się Walne Zebranie członków założycieli Spółdzielni 

Socjalnej KOGUTEK w Rymanowie tj. gminy Jaśliska i Rymanów. 

Wybrano Zarząd Spółdzielni oraz przygotowano wniosek rejestrowy do 

KRS. Planujemy rozpoczęcie działalności Spółdzielni od 1 marca br. – 

wszystko jednak zależy od uzyskania wpisu do KRS, 

• 28 grudnia – w domu ludowym we Wróbliku Szlacheckim odbyło się 

zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego OSP z udziałem 

przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Rymanów. W 

zebraniu uczestniczyli też zaproszeni goście; Starosta Krośnieński, 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Komendant PSP w Krośnie, Prezes 

Powiatowego Oddziału Związku OSP, ksiądz Proboszcz miejscowej parafii. 

Podczas zebrania złożone zostały sprawozdania z działalności jednostek 

OSP, przekazano ważne informacje dotyczące ochrony p-poż. oraz złożono 

podziękowania dla strażaków za całoroczną służbę pożarniczą, 

• 29 grudnia – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbył się Konwent 

Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego z udziałem m.in. Starosty i 

jego współpracowników oraz przedstawicieli BGK. Głównym tematem 

spotkania było omówienie II naboru wniosków do Polskiego Ładu, który 

został już ogłoszony i trwał będzie do 15 lutego br. 

• 30 grudnia – odbyła się ostatnia w roku 2021 nadzwyczajna sesja Rady 

Miejskiej w Rymanowie, 
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• 31 grudnia – w ostatni dzień roku – odbyło się spotkanie z pracownikami 

urzędu gminy w Rymanowie. Złożyłem podziękowania za całoroczną pracę 

i życzenia na nowy 2022 rok, 

• 5 stycznia 2022 roku – odbyła się pierwsza w nowym roku - nadzwyczajna 

sesja Rady Miejskiej w Rymanowie, 

• 6 stycznia – w Parku nad Czarnym Potokiem biegi przełajowe Zamczyska 

Trail Winter, w których wzięło udział ok. 100 zawodników z Polski. 

Wziąłem udział w uroczystym otwarciu oraz wręczeniu nagród. Impreza 

profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona, 

• 10 stycznia – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia AKTIV PRO w 

Rymanowie – prowadzącego akademię piłkarską dla dzieci – 

uczestniczyłem razem m.in. z Sekretarzem Markiem Penarem, Zenonem 

Filipkiem – radcą prawnym oraz dyrektorem GOSiR Pawłem Pelczarem w 

spotkaniu dotyczącym m.in. współpracy Stowarzyszenia z klubami 

piłkarskimi z terenu gminy Rymanów. Spotkanie bardzo owocne z 

konkretnymi wnioskami do wspólnych działań na przyszłość, którym 

powinien patronować GOSiR.  

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z udziałem dyrekcji i 

nauczycieli ze SP w Głębokiem – spotkanie dotyczyło omówienia ważnych 

spraw dotyczących przyszłości szkoły. Nadmieniam, że z dniem 31 sierpnia 

br. kończy się umowa z Fundacją Elementarz z Katowic, która przez 10 

ostatnich lat prowadziła szkołę w Głębokiem. Fundacja wnioskuje o jej 

przedłużenie na kolejny okres. Dyrekcja i Nauczyciele akceptują 

przedłużenie umowy. W pierwszej połowie lutego zaplanowany jest wyjazd 

do szkoły w Głębokiem Komisji Oświaty i spotkanie z nauczycielami i 

rodzicami uczniów, po którym 16 lutego br. zaplanowano przyjazd Zarządu 

Fundacji Elementarz z Katowic i spotkanie z radnymi oraz dyrekcją szkoły 

w Głębokiem w celu podjęcia decyzji co do ewentualnego przedłużenia 

umowy, 

• 13 stycznia – odbyłem spotkanie z właścicielami firmy ELBUD z Sanoka, 

która ma kontynuować przebudowę linii napowietrznej w Rymanowie-

Zdroju. My równolegle musimy wybudować równolegle oświetlenie uliczne 

na tym odcinku. Roboty mają się zakończyć do 30 czerwca br. 

• 19 stycznia – razem z moimi współpracownikami oraz przedstawicielami 

społeczności lokalnej we Wróbliku Szlacheckim – w domu ludowym 

uczestniczyliśmy w spotkaniu roboczym, którego celem było wstępne 

omówienie planów remontu tego obiektu. Chcemy złożyć wniosek na 

kompleksowy remont tego obiektu do programu pomocowego, który został 

ogłoszony przez LGD w Zarszynie. Nadmieniam, że jest to ostatni 

nieremontowany dom ludowy w gminie Rymanów. Mam nadzieję, że uda 
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nam się dobrze przygotować wniosek aplikacyjny i pozyskamy pieniądze na 

ten cel. Natomiast czy tak będzie – to czas pokaże, 

• 20 stycznia – w godzinach porannych – odbyło się wspólne posiedzenie 

komisji stałych Rady Miejskiej  

• dzisiaj tj. 21 stycznia – odbywa się 59 sesja. 

  

 

Z poważaniem 

 

Wojciech Farbaniec –  

Burmistrz Gminy Rymanów 


