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Sprawozdanie z działalności burmistrza  

za okres od 23 października do 26 listopada 2021 roku, 

 

• 26 października – na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego uczestniczyłem w 

uroczystym otwarciu kompleksu boisk sportowych i siłowni na wolnym 

powietrzu przy Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju. Obecnie 

trwają też prace rewitalizacyjne budynku i mają potrwać do końca br. 

Przypomnieć należy to, że jest to pierwsza kolonia lecznicza na terenie dawnej 

Galicji, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje, 

• 30 października – w rymanowskiej szkole odbyły się zawody strzeleckie i 

sprawnościowe drużyn PTG Sokół. W zawodach wzięło udział 6 drużyn, w 

tym naszego rymanowskiego Sokoła, której reprezentanci – dziewczęta i 

chłopcy – zajęli większość miejsc na podium. Zawody przygotowane i 

przeprowadzone perfekcyjnie przez Zarząd PTG Sokół w Rymanowie, 

• 3 listopada – odbyła się narada z pracownikami urzędu gminy podczas której 

omówiono m.in. dyscyplinę pracy, sprawy obowiązującego reżimu 

sanitarnego związanego z pandemią, realizacji inwestycji, umów, bieżącej 

płatności faktur itp.  

• 4 – 5 listopada – w Dworze OSTOIA w Klimkówce odbywał się Konwent 

Kierowników Zakładów Komunalnych z Podkarpacia. Tematyka dotyczyła 

bieżących spraw związanych z realizacją zadań komunalnych, zmian prawa 

w zakresie gospodarki odpadami itd. Konwent – do którego należy też nasz 

rymanowski ZGK – jest też okazją do wymiany myśli, pokazania dobrych 

praktyk czy nowoczesnych technologii i sprzętu. W pierwszym dniu 

Konwentu udział wziął poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, 

• 9 listopada – w szkole w Rymanowie odbyła się uroczystość wręczenia stopni 

dla członków PTG Sokół. Uroczystość miała wymiar patriotyczny, 

nawiązywała też do zbliżającego się Święta Niepodległości. W godzinach 

popołudniowych odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w 

Rymanowie. Tematyka dotyczyła bieżących spraw związanych z 

funkcjonowaniem ośrodków zdrowia w dobie trwającej pandemii. W 

posiedzeniu wzięli też udział dyrektor SPG ZOZ oraz przedstawiciele spółki 

medycznej świadczącej dla naszych ośrodków zdrowia usługi tj. lekarz 

Wacław Zimka oraz prawnik obsługujący spółkę, 

• 10 listopada – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Pracownikami 

urzędu i jednostek organizacyjnych gminy wzięliśmy udział w uroczystym 

obiedzie z okazji Święta Niepodległości. Przy okazji złożyliśmy 

podziękowania i życzenia wszystkim uczestnikom oraz wzniesiono uroczysty 

toast za pomyślność naszej ojczyzny, 
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• 11 listopada – uczestniczyliśmy wszyscy w gminnej uroczystości z okazji 

Święta Niepodległości. We mszy świętej za ojczyznę, w uroczystym złożeniu 

wieńców pod Pomnikiem Niepodległości oraz złożeniu ślubowania przez 

uczniów klas mundurowych naszego rymanowskiego LO. Uroczystość 

odbyła się przy pięknej pogodzie i dużej frekwencji uczestników- 

samorządowców, mieszkańców, uczniów i nauczycieli, służb mundurowych i 

pocztów sztandarowych, 

• 20 listopada – w Hotelu Arłamów – uczestniczyłem w konferencji 

poświęconej wprowadzanemu Polskiemu Ładowi z udziałem; 

parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, przedsiębiorców i 

samorządowców. Konferencja była okazją do dyskusji, wymiany poglądów 

na istotne dla Polski sprawy, 

• 22 listopada – uczestniczyliśmy m.in. – razem z Marią Wais – w spotkaniu 

roboczym z sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej, którą planujemy 

powołać 1 marca 2022 roku razem z gminą Jaśliska. W spotkaniu wziął udział 

też konsultant z Cieszyna, który pomaga nam przygotować stosowne 

dokumenty założycielskie, w tym statut oraz niezbędne uchwały dla rad gmin. 

W godzinach popołudniowych – na zaproszenie dyrekcji i pracowników 

GOPS-u uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla wszystkich 

Pracowników socjalnych naszego rymanowskiego GOPS-u, 

• 26 listopada – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Rymanów, 25.11.2021 r. 

        Z poważaniem 

Wojciech Farbaniec 

 


