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Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej  

za okres od 28 listopada – do 18 grudnia 2020 roku. 

 

✓ 3 grudnia - odbyło się szkolenie dla pracowników urzędu gminy dotyczące 

PPK, które jesteśmy zobligowani wdrożyć w 2021 roku w marcu. Istotą 

PPK jest zwiększenie indywidualnego kapitału dla przyszłych emerytów. 

Przystąpienie do PPK jest dowolne – na 46 pracowników urzędu gminy ok. 

10 osób chce przystąpić do tego programu. Obecnie powołany jest zespół 

ds. jego wdrożenia – który zgodnie z harmonogramem podejmuje 

określone czynności. 

W tym samym czasie w GOK-u odbyło się spotkanie z udziałem 

m.in. przedstawicieli Zarządu PTG Sokół w Rymanowie oraz Zarządu 

Naszego Rymanowa. W spotkaniu wzięli też udział radni Rady Miejskiej 

w osobach: Grażyny Skolarczyk, Czesława Szajny, Jana Łabudy, 

Krzysztofa Buczka. Spotkanie poświęcone było planom powiększenia Izby 

Historycznej mieszczącej się w Domu Sokoła o pomieszczenia, które 

zajmował w czasie budowy nowego domu kultury – GOK. Uzgodniono, że 

PTG Sokół będzie zajmował dotychczasowe swoje pomieszczenie 

natomiast Izba Historyczna powiększy się o jedno pomieszczenie od strony 

północnej obiektu i tam znajdą miejsce oczekujące na wystawienie 

eksponaty, 

✓ 5 grudnia – z TV Obiektyw nagrywane były materiały świąteczne, które 

będą emitowane na kanale YouTube podczas Świąt Bożego Narodzenia, 

Sylwestra i Nowego Roku. Nagrywane materiały z wieloma ludźmi z 

naszej gminy dotyczą naszej historii, kultury, zwyczajów itp. W trudnym 

czasie pandemii należy poszukiwać innych alternatywnych sposobów 

dotarcia do odbiorców – jedną z możliwości jest internet, 

✓ 8 grudnia – razem z dyrektorem ZGK Damianem Ryglem 

uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami Zarządu MPGK w 

Krośnie. Spotkanie dotyczyło m.in. bieżącej współpracy w zakresie 

dostarczania wody oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. MPGK 

Krosno skierowało do dyrektora ZGK w Rymanowie pismo o planowanej 

podwyżce hurtowej ceny za wodę od czerwca 2021 roku o 8 groszy za 1m3. 

Podczas negocjacji padły deklaracje ze strony Prezesa i Członka Zarządu 

MPGK, że stawkę proponowaną trochę obniżą. Pismo w sprawie 

ostatecznej propozycji podwyżki zostanie przez MPGK skierowane w 

najbliższym czasie. Podczas spotkania rozmawialiśmy też o planowanej 
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budowie spalarni na ul. Łężańskiej w Krośnie. Ogłoszony został przetarg 

na budowę tego obiektu – ostateczny termin składania ofert przez firmy 

został wyznaczony na styczeń 2021 roku. Koszt inwestycji to kwota ponad 

70 mln złotych. Dla gmin powiatu krośnieńskiego przebudowany ZUO i 

budowa spalarni w Krośnie jest rozwiązaniem problemu śmieciowego na 

przyszłość, dlatego powinniśmy wspierać wszelkie działania w tym 

zakresie samorządu Miasta Krosna, 

✓ 14 grudnia – w trybie on-line – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu 

SGU RP. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto protokoły z posiedzeń 

Zarządu i sprawozdania. Jan Golba – Prezes Zarządu SGU RP omówił też 

sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania samorządów gmin 

uzdrowiskowych oraz zakładów leczniczych. Samorządy gmin 

uzdrowiskowych nie otrzymały na razie pomocy ze strony państwa innej 

niż pozostałe gminy. Jest skierowana do Komisji Europejskiej propozycja 

pomocy po-covidowej dla polskich gmin uzdrowiskowych w kwocie ponad 

1 mld złotych – właściwe organy UE muszą tę propozycję zaakceptować, 

dlatego poprzez naszych Europarlamentarzystów będziemy się starać 

lobbować ten program, 

✓ 16 grudnia – odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady 

Miejskiej poświęcone przede wszystkim omówieniu i zaopiniowaniu 

projektu budżetu na 2021 rok, 

✓ 18 grudnia – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

Wojciech Farbaniec – Burmistrz Gminy Rymanów 


