
 

S P R A W O Z D A N I E  B U R M I S T R Z A   

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 27 sierpnia 2016 r. do 18 października 2016 r. 

 

- 28 sierpnia – odbyła się kolejna edycja "Pożegnania Lata w Rudawce Rymanowskiej". 

Tegoroczna edycja połączona była ze Światowym Kongresem Hodowców Bydła 

Simentalskiego. Impreza zgromadziła ogromne rzesze hodowców i miłośników koni, bydła oraz 

innych zwierząt, maszyn rolniczych oraz folkloru.  

  

- 1 września – razem z Z-cą Burmistrza braliśmy udział w inauguracji roku szkolnego  

w Klimkówce, Posadzie Górnej i Rymanowie. 

 

- 4 września - uczestniczyłem na zaproszenie sołtysa i radnego w zebraniu z Mieszkańcami 

Klimkówki. Podczas zebrania poruszano ważne dla miejscowości problemy - przedstawiłem też  

informację ze swojej działalności za bieżący rok jak również plany na najbliższą przyszłość. 

 

- 6 września – odbyłem kilka spotkań w Rzeszowie w Urzędzie Marszałkowskim, WFOŚiGW, 

PZDW. Podczas spotkań poruszyłem ważne dla naszej gminy sprawy m.in. dotyczące naboru 

wniosków do RPO, możliwości pozyskania środków finansowych na budowę wodociągu, 

inwestycji na drogach wojewódzkich. 

  

- 7 września – na zaproszenie Kancelarii Marszałka Sejmu - uczestniczyłem w panelach 

dyskusyjnych Krynickiego Forum Ekonomicznego. 

 

- 10 września – pożegnaliśmy zmarłego Prezesa Klubu Sportowego "Start" w Rymanowie - 

Mieczysława Kisiołka - uczestnicząc w jego pogrzebie. 

 

- 11 września – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbył się Festyn 

Dobroczynny na rzecz Papieskiego Stowarzyszenia - "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Festyn 

przy współudziale GOK-u przygotowała Parafia w Rymanowie Zdroju. Zebrano blisko 20 tys. 

zł, które Zarząd Stowarzyszenia planuje przekazać dla chrześcijan w Syrii.  

 

- 15 września – w Urzędzie Gminy gościliśmy uczniów III kl. w Posadzie Górnej. Podczas 

spotkania zapoznaliśmy gości z działalnością samorządową oraz pokazaliśmy budynek urzędu. 

 

- 16 września – na zaproszenie wziąłem udział w zebraniach z mieszkańcami Posady Górnej  

i Rymanowa, a 17 września w Posadzie Dolnej. Podczas spotkań omówiono bieżącą działalność 

gminy jak również odniosłem się do składanych wniosków i zapytań. 

  

- 21 września - gościliśmy w Urzędzie delegację uczniów i nauczycieli z Włoch. Prywatna 

szkoła średnia współpracuje z naszą szkołą w Rymanowie. 

 

- 23 września - na zaproszenie Wójta Gminy Wojaszówka - wziąłem udział w spotkaniu  

w Wojkówce. Na spotkanie zaproszeni zostali wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast - 

których tereny przylegają do rzeki Wisłok. Pierwsze spotkanie odbyło się po hasłem "Wisłok nas 

łączy". Intencją tego jeszcze nieformalnego związku jest zagospodarowanie turystyczne rzeki 

Wisłok oraz terenów przylegających do niego - od źródła do jego ujścia. 

  



 

- 24 września - w Pałacu Polanka w Krośnie odbył się kolejny Raut Dyplomatyczny 

organizowany przez Stowarzyszenie "Czyń Dobro Mimo Wszystko". Dochód z imprezy 

przeznaczono - kolejny już raz na rzecz dzieci z Ośrodka PSOUU  w Rymanowie. W Raucie 

wziąłem udział z Z-cą Burmistrza. 

 

- 30 września - odbyły się planowane ćwiczenia Akcji Kurierskiej - nadzorowane przez Starostę 

Krośnieńskiego. Ćwiczenia przebiegały zgodnie z planem. 

 

- 5 października - przy obiekcie "Zofia" w Rymanowie Zdroju odbyło się spotkanie właściciela 

- służb konserwatorskich oraz potencjalnego nabywcy tej nieruchomości. Celem spotkania -  

w którym również uczestniczyłem było ustalenie oczekiwań konserwatora przy ewentualnej 

odbudowie. Uzgodniono, że po dokonaniu oględzin - sporządzeniu protokołu - w oparciu też  

o sporządzoną przez uprawnionego biegłego opinii, która jest w posiadaniu konserwatora - 

ustalony zostanie stosowny tok działań w tej sprawie. Zdaniem wszystkich - oprócz służb 

konserwatorskich - najlepiej byłoby rozebrać obiekt i wybudować od nowa. Służby 

konserwatora sugerują pozostawienie niektórych  elementów obiektu. 

 

- 6 października - w Krośnie odbyła się uroczystość 70 - lecia LZS w której to uroczystości na 

zaproszenie organizatorów uczestniczyłem. 

 

- 8 października - w Odrzykoniu odbył się Zjazd Powiatowy Delegatów OSP. Podczas zjazdu 

dokonano podsumowania 5-letniej kadencji władz powiatowych związku oraz wybrano nowe. 

Prezesem na kolejną kadencję 5 - letnią wybrany został ponownie Jan Kilar. 

 

- 10 października - w Rzeszowie odbyłem kilka umówionych spotkań. W PZDW - 

przedstawiłem Z-cy Dyrektora planowane wsparcie Gminy Rymanów do inwestycji samorządu 

województwa w 2017 r. - wykonanie nakładki Bzianka -Wróblik Szlachecki, rozpoczęcia 

budowy chodnika w Sieniawie oraz wykonania dokumentacji projektowej na chodniki przy DW 

887 Bzianka - Królik Polski. W WIOŚ - omówiliśmy funkcjonowanie stacji pomiarowej  

w Rymanowie Zdroju - stacja od stycznia 2017 r. znajduje się w sieci państwowej monitoringu. 

Z Dyrektorem Regionalnym Poczty Polskiej w Rzeszowie omawialiśmy możliwości 

przywrócenia placówki pocztowej w Rymanowie Zdroju. Są na to duże szanse - byłoby to  

w lokalu po byłym punkcie kasowym Banku Spółdzielczego. Obecnie ten lokal jest 

wydzierżawiony - kiedy zapadnie decyzja o utworzeniu Poczty - wypowiemy umowę obecnemu 

dzierżawcy. Jest w tym lokalu obecnie "szmateks". 

 

- 12 października - w Domu Ludowym w Króliku Polskim odbyło się wyjazdowe - wspólne 

posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia omawiano sprawy oświatowe, 

zabezpieczenie p.poż., bezpieczeństwa publicznego oraz opiniowano materiały na dzisiejszą 

sesję. 

 

- 13 października - na zaproszenie dyrekcji wziąłem udział w uroczystości DEN w Szkole 

Niepublicznej w Rymanowie Zdroju - Desznie. 

 

- 14 października - w Milczy odbyły się tegoroczne - Gminne obchody z okazji DEN. Podczas 

spotkania, w którym wzięli udział: Przewodnicząca Rady Miejskiej, Radny i Sołtys z Milczy, 

dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz moi najbliżsi 

współpracownicy - odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola, wręczenie nauczycielom aktów  



 

 

nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz wręczenie 15 Nagród 

Burmistrza dla nauczycieli naszych szkół, którzy w ostatnim roku osiągnęli znaczące sukcesy  

w pracy na niwie edukacyjnej, muzycznej i sportowej. 

 

- 17 października - wziąłem udział w konferencji o współpracy transgranicznej w CWK - 

Rzeszowie. Przypominam, że planujemy wziąć udział w tym programie razem m.in. z Urzędem 

Marszałkowskim, Truskawcem, Stowarzyszeniem "Horyzonty" w Rzeszowie. Nabór wniosków 

do tego programu planowany jest w połowie 2017 r. 

 

- 18 października - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

            

                
         Burmistrz Gminy Rymanów   

           

         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia  01.09.2016r. do dnia 17.10.2016 

 

 

1. Remont drogi dz. nr ewid. 8 w km 0+000 – 0+500 w miejscowości Puławy 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Czesław Grządziel prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo 

– Usługowe ,,TRANSPRZĘT”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok z ceną 83.209,50 zł i okresem 

gwarancji 36 miesięcy. 

Podpisanie umowy planowane jest na dzień 18.10.2016 r. 

Termin wykonania umowy do 30 dni od podpisania umowy 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 112.000,00 zł. 

 

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.,  

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno z ceną 282.179,78 zł i okresem gwarancji 48 miesięcy. 

Podpisanie umowy planowane jest na dzień 18.10.2016 r. 

Termin wykonania umowy do 40 dni od podpisania umowy 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 285 000,00 zł. 

 


