
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

 z działalności pomiędzy sesjami za okres od 30 lipca do 29 sierpnia 2011 roku 

 

 - 31 lipca uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie  

w uroczystościach z okazji 125-lecia Kółka Rolniczego w Klimkówce. W tym samym dniu 

odbyła się kolejna edycja „Wesela Podkarpackiego” w Rymanowie Zdroju, w której 

uczestniczył  Z-ca Burmistrza Jan Materniak.  

-  6-15 sierpnia odbyły się Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju, w których uczestniczyliśmy 

wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem. 

Program tegorocznych obchodów był urozmaicony. Obchodom towarzyszyła dobra pogoda, 

stąd w organizowanych imprezach uczestniczyły ogromne rzesze mieszkańców gminy i gości. 

- 9 sierpnia razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz inspektorem Marią Wais 

odbyliśmy jednodniową wizytę w Pustomytach na Ukrainie. Po podpisaniu umowy  

o partnerstwie ustaliliśmy harmonogram działań związanych z przygotowaniem wniosku 

aplikacyjnego do Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina/ II etap modernizacji  

i rozbudowy oczyszczalni ścieków. 

- 10 sierpnia w Pastwiskach uczestniczyłem w spotkaniu z prof. Romanem Kuźniarem. 

Spotkanie poświęcone było organizacji I Rajdu Pieszego 2-Kardynałów na trasie Pastwiska – 

Komańcza. Gmina Rymanów była współorganizatorem imprezy. 

- 12 sierpnia w Korczynie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego, w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza. Konwent poświęcony był m.in. 

problematyce śmieciowej oraz sprawie utworzenia gminnego związku komunalnego. 

- 13 sierpnia w godzinach popołudniowych uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady  

Miejskiej i Sekretarzem w rozpoczęciu I Pieszego Rajdu 2-Kardynałów w Pastwiskach.  

W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy wspólnie w koncercie muzyki klasycznej  

pn. „Wieczór Opery i Operetki”. 

- 14 sierpnia wziąłem udział razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w uroczystościach 

125- lecia Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Dolnej.  

W tym samym dniu Z-ca Burmistrza Jan Materniak towarzyszył organizatorom Wyścigu 

Kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Karpackich”. 

Sekretarz Marek Penar reprezentował nasz Samorząd podczas imprezy organizowanej na 

Stadionie „Startu” w Rymanowie. Tam odbywał się towarzyski mecz piłkarski z udziałem 

drużyny Orłów Górskiego. 

- 15 sierpnia odbyła się kolejna edycja przeglądu folklorystycznego kapel i zespołów 

śpiewaczych w Rymanowie Zdroju. 

- 16 sierpnia wziąłem udział w odbiorze wykonania prac restauracyjnych w Kościele  

w Klimkówce. W zespole odbiorczym uczestniczyli m.in. wykonawcy prac, przedstawiciele 

konserwatora zabytków, ksiądz proboszcz parafii w Klimkówce, sołtys, przedstawiciele Rady 

Parafialnej. 

- 17 sierpnia uczestniczyłem w naradzie roboczej na placu budowy hali sportowej  

w Sieniawie. Spotkanie dotyczyło m.in. sprawy odwodnienia terenu wokół obiektu; 

- 21 sierpnia odbyły się gminne dożynki w Głębokim połączone z poświęceniem  

i symbolicznym oddaniem do użytku nowego Domu Ludowego. 

- 22–26 sierpnia odbyliśmy razem z grupą 7 radnych na czele z Przewodniczącym, 

Sekretarzem, Skarbnikiem, Panią Marią Wais oraz Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów 

S.A. wizytę w Bołgradzie na Ukrainie. Z partnerem ukraińskim Gmina Rymanów  

 



ma podpisane porozumienie. Podczas pobytu uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych 

z 20-leciem uzyskania przez Ukrainę niepodległości, 190 – rocznicy lokacji miasta oraz  

67- rocznicy odzyskania niepodległości spod okupacji faszystów niemieckich. Wizyta naszej 

delegacji była bardzo dobrze przygotowana przez władze Bołgradu. Podczas wizyty odbył się 

też Okrągły Stół gospodarczy podczas obrad którego przedstawiono możliwość współpracy.  

Pewne propozycję w tym zakresie zostały zasygnalizowane i wymagają one jednak  

skonkretyzowania. 

- 26-28 sierpnia – odbyło się „Pożegnanie Wakacji” w Rudawce Rymanowskiej. W imprezie 

organizowanej przez Instytut Doświadczalny w Odrzechowej uczestniczył Z-ca Burmistrza, 

Przewodniczący Rady Miejskiej i Sekretarz Gminy. 

- 28 sierpnia na zaproszenie sołtysa uczestniczyłem w zebraniu mieszkańców w Klimkówce. 

Tematyka dotyczyła m.in. funduszu sołeckiego na 2012 r. oraz bieżących spraw wiejskich; 

- 29 sierpnia uczestniczyłem razem z Dyrektorem ZGK w Rymanowie w spotkaniu  

z Prezesem MPGK w Krośnie. Spotkanie dotyczyło m. in. spraw śmieciowych. 

 

 

Wysoka Rado Szanowni Państwo! 

 Do sprawozdania z działalności Burmistrza dołączony jest załącznik nr 1, w którym 

zawarte są informacje dotyczące postępowań z zakresu zamówień publicznych za okres  

od 15.06.2011 r. do 29.08.2011 roku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

15.06.2011r. do 29.08.2011r. 

 
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remont ul. Wyspiańskiego wraz z robotami 

towarzyszącymi w miejscowości Rymanów Zdrój 

Umowa została zawarta w dniu 20.06.2011r. z  Zakładem Usługowo - Handlowym Drogbud” 

Krzysztof Filip, 36-231 Golcowa na kwotę 192 919,68 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 195 000,00 zł. 
 

2. Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP w miejscowości Wróblik Szlachecki  

w ramach realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012” 

Umowa została zawarta w dniu 07.07.2011r. z firmą FHU PROFI-SPORT,  

Szymański Andrzej, Szymańska Edyta, ul. Bardowskiego 1,  35-005 Rzeszów na kwotę 

1 327 300,84 zł brutto. Termin realizacji 30.10.2011 r. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 1 439 958,53 zł brutto 

 

3. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja 

nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Przetarg unieważniony w dniu 22.07.20011r. z uwagi na brak ofert niepodlegających 

odrzuceniu. 

 

4. Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko – Parkowego 

Umowa została zawarta w dniu 24.08.2011r. z firmą OLFA Olaf Borek, Ustrobna 313,  

38-406 Odrzykoń na kwotę 90 835,50 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 96 000,00 zł. 

Termin realizacji 30.10.2011 r. 

 

5. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji 

projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Postępowanie rozstrzygnięte w dnie 23.08.2011r.  

Podpisanie umów nastąpi w dniu 01.09.2011r. 5 wybranymi wykonawcami. 

 

6. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja 

nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Postępowanie w trakcie rozstrzygania. 

 

7. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 PLN 

Przetarg ogłoszony w dniu 05.08.2011r.  

Składanie ofert do 15.09.2011r. 

 

8. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy 

budynku Urzędu Gminy w Rymanowie  

Konkurs został ogłoszony w dniu 22.08.2011r. 

Składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 02.09.2011r. 

Składanie prac konkursowych do 17.10.2011r. 

             Dziękuję za uwagę 

                            Burmistrz Gminy Rymanów 

         

        Wojciech FARBANIEC 
            


