
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 29 października do 30 grudnia 2011 roku 

 

 - 3 listopada odbyło się spotkanie robocze z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  

w sprawie budowy hali sportowej w Sieniawie. W trakcie spotkania omówiono m.in. 

zaawansowanie robót. Przewidziany na 30 kwietnia 2012 roku termin zakończenia inwestycji 

powinien być dotrzymany. 

- 4 listopada uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Miejscu Piastowym. 

Spotkanie poświęcone było m.in. współpracy gmin powiatu krośnieńskiego  

z Zarządem Powiatu oraz tzw. sprawom śmieciowym. 

- 7 listopada w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy 

Consultingowej „Hektor” z Tarnowa. Prezes Firmy przedstawił ofertę możliwej współpracy  

w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. PPP jest jedną z form angażowania 

prywatnych środków finansowych do realizacji inwestycji publicznych. 

- 8 listopada razem z Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. Pawłem Szczygłem 

byliśmy z zaproszeniem do udziału w konferencji poświęconej podkarpackim uzdrowiskom –           

u Pani Anny Kowlaskiej Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. 

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem 

przedstawicieli portugalskiej Firmy Martifer. Podczas spotkania poinformowano mnie  

o planowanym rozpoczęciu budowy 13 elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. 

Zakończenie realizacji tego projektu planowane jest na drugą połowę 2012 roku. 

- 10 listopada w godzinach porannych odbyło się spotkanie z Janem Zychem – Wójtem  

Gminy Korczyna. Celem spotkania było omówienie programu planowanego Konwentu 

Wójtów i Burmistrzów. 

- 11 listopada  odbyły się uroczystości rocznicowe Święta Niepodległości. W godzinach 

dopołudniowych uczestniczyliśmy z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza                  

i Sekretarzem w uroczystościach zorganizowanych przez Sołtysa i Radnego Kazimierza 

Kielara, Radę Sołecką, Szkołę i KGW. W godzinach popołudniowych odbyły się uroczystości 

gminne w Rymanowie, Mszą Św. za Ojczyznę, złożenie wieńców pod pomnikiem Ofiar 

Systemów Totalitarnych, akademia w Domu Sokoła. W uroczystościach uczestniczyła też 

młodzież i wielu mieszkańców Miasta i Gminy Rymanów oraz zaproszeni goście. 

 

- 14 listopada na zaproszenie Siostry Dyrektor odwiedziłem Rymanowską Ochronkę. Siostra 

zapoznała mnie z bieżąca działalnością placówki. Obecnie w Ochronce jest ponad 170 dzieci. 

 

- 15 listopada odbyła się regionalna konferencja w sanatorium „ZIMOWIT”  

pn. „Do Podkarpackich Uzdrowisk po Zdrowie”. W konferencji wzięli udział 

parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele uzdrowisk podkarpackich  

i media. Celem konferencji było wyartykułowanie potrzeb inwestycyjnych i promocyjnych 

uzdrowisk podakrpackich.  

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Duo Circuli. 

Spotkanie poświęcone było omówieniu planów związanych z organizacją w 2012 roku 

Wyścigu Kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Podkarpackich”. 

 

- 16 listopada odbył się w sali narad Biura Rady Miejskiej w Rymanowie Konwent Wójtów  

i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego poświęcony gospodarce śmieciowej. 

 

 

 



- 17 listopada uczestniczyłem, razem m.in. z radnym Tadeuszem Chodynieckim w spotkaniu 

z udziałem Prezesem Firmy „FARMUTIL HS” Henrykiem Stokłosą i jego 

współpracownikami. Spotkanie poświęcone było inwestycji modernizacji zakładu 

utylizacyjnego we Wróbliku Szlacheckim. W 2012 r. według złożonych  deklaracji 

ograniczone zostaną znacznie uciążliwości funkcjonowania zakładu. 

- 22 listopada w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się kolejna 

konferencja poświecona uzdrowiskom zrzeszonym w Klastrze Uzdrowisk Polski Wschodniej. 

W związku ze zgłaszanymi w Rymanowie – Zdroju i w Rzeszowie wnioskami planuje się 

nowelizację Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lat 2011 – 2020, w której 

mają się znaleźć zapisy dotyczące potrzeb podkarpackich uzdrowisk.  

- 25 listopada – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie. 

Posiedzenie poświęcone było omówieniu bieżącej działalności placówki oraz zaopiniowaniu 

planowanego do ogłoszenia konkursu na świadczenia medyczne na rzecz SPG ZOZ-u przez 

podmiot zewnętrzny. 

- 29 listopada uczestniczyłem w spotkaniu w krośnieńskim Hospicjum. Spotkanie 

poświęcone było planowanym w 2012 roku akcjom pomocowym dla tej palcówki. 

- 2 grudnia  uczestniczyłem w I Gali Przedsiębiorców Trójmiasta Jasła – Krosna - Sanoka. 

Gala odbyła się w RCKP w Krośnie. Kapituła Gali uhonorowała najlepszych mikro i makro 

przedsiębiorców. 

- 9 grudnia odbyłem się w Rzeszowie spotkanie z Dyrektorem Podkarpackiego Oddziału 

PFRON-u. Spotkanie poświęcone było omówieniu zaleceń związanych z kontrolą 

przeprowadzoną w Urzędzie Gminy w Rymanowie.  

W tym samym dniu w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 

uczestniczyłem w konferencji poświęconej omówieniu realizacji RPO WP na lata 2007-2013. 

- 12 grudnia w Zajeździe „Jaś Wędrowniczek” odbyła się regionalna konferencja oświatowa 

organizowana przez PSST w Rzeszowie i Burmistrza Gminy Rymanów. Konferencję,  

w której udział wzięło blisko 200 samorządowców, parlamentarzystów, przedstawicieli 

Urzędu Wojewódzkiego oraz instytucji oświatowych, poświęcona była trudnej sytuacji  

w finansowaniu zadań oświatowych. Wnioski z konferencji przesłane zostały do Premiera RP 

oraz MEN. 

- 14 grudnia – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

- 15 grudnia – świetlicy Urzędu Gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie z udziałem 

Prezesów Stowarzyszeń Sportowych z terenu naszej gminy. Podczas spotkania omówiono 

m.in. zasady planowanego podziału środków finansowanych na działalność sportową w 2012 

roku. 

- 16 grudnia – uczestniczyłem, razem ze swoimi najbliższymi współpracownikami,  

w spotkaniu z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Tematem spotkania było 

omówienie m.in. stawek podatków i  opłat lokalnych na rok 2012, zapoznanie się z projektem 

budżetu gminy na rok 2012 oraz omówieniu bieżących spraw. Spotkanie było też okazją do 

złożenia życzeń świątecznych oraz podziękowań za całoroczną pracę. 

W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w Klimkówce w przeglądzie nieruchomości 

tzw. przepompowni. W spotkaniu wzięli udział m.in. sołtys i radny Pan Kazimierz Kielar  

i Rada Sołecka. Mieszkańcy Klimkówki nie chcą aby sprzedać tą nieruchomość, ale 

wydzierżawić pod jakąś działalność. 

- 17 grudnia na zaproszenie Zarządu UOSP w Rymanowie Zdroju, razem z Z-cą Burmistrza 

Janem Materniakiem, Prezesem PZ OSP Janem Kilarem uczestniczyliśmy w spotkaniu 

okolicznościowym. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie UOSP, która została adoptowana 

i wyremontowana w części dawnej kotłowni w Rymanowie – Zdroju. 



 

- 19 grudnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Rymanowie z udziałem 

przedstawicieli Firmy REMONDIS, która przejęła większościowe udziały Firmy KROeko  

w Krośnie. Spotkanie poświęcone było propozycji współpracy pomiędzy w/w Firmą i naszą 

gminą. Propozycja współpracy dotyczy gospodarki śmieciowej. 

- 21-22 grudnia odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Podczas posiedzeń omówiono projekt budżetu na rok 2012, organizację oświaty w naszej 

gminie oraz opiniowano projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas dzisiejszej 

sesji. 

- 23 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z Prezydentem Fundacji „Elementarz” Katowic. 

Spotkanie poświęcone było omówieniu współpracy Gminy Rymanów z Fundacją                         

w najbliższej przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli również Z-ca Burmistrza Jan Materniak, 

radni Rady Miejskiej w Rymanowie: Krystyna Ostap – Przybyła, Bronisław Bruk oraz sołtys 

Głębokiego Pan Janusz Dąbrowski. 

- 27 grudnia razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy jako obserwatorzy 

w spotkaniu negocjacyjnym w SPG ZOZ w Rymanowie. Negocjacje dotyczyły ustaleń 

związanych z konkursem na świadczenie usług medycznych przez podmiot zewnętrzny na 

rzecz SPG ZOZ. Podczas spotkania osiągnięto konsensus, który daje możliwość podpisania 

umowy pomiędzy SPG ZOZ w Rymanowie a Spółką Partnerską – Rymanów Med  

od stycznia 2012 roku na kolejne 2 – lata. 

- 28 grudnia w świetlicy Urzędu Gminy w Rymanowie odbyło się posiedzenie z udziałem 

Komisji Urbanistycznej i Biura Projektowego z Olsztyna oraz Przewodniczących Stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. Podczas spotkania zaprezentowany został projekt 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów 

oraz uwagi i zalecenia do zaopiniowanego projektu. Mamy nadzieję, że w pierwszej połowie 

przyszłego roku dokument zostanie przedłożony Wysokiej Radzie i uchwalony. 

- 29 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostkek OSP z terenu Gminy Rymanów 

w Ladzinie. Spotkanie było okazją do podsumowania całorocznych działań druhów strażaków 

i ich jednostek. 

- 30 grudnia tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych za okres od 28.10. do 30.12.2011 roku 

        

         

           Burmistrz Gminy 

                Rymanów 

         

        Wojciech FARBANIEC 

 
 

 

 

          

 

 

 

 



 Załącznik Nr 1  

                    do sprawozdania 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

28.10.2011r. do dnia 30.12.2011r. 

 
1. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy budynku 

Urzędu Gminy w Rymanowie  

W dniu 02.11.2011r. ogłoszono wyniki konkursu. 

I nagroda została przyznana Grupie Box Architekci Paweł Pudełko, ul. Tkacka 28,  

38-400 Krosno – 8 000,00 zł + udzielenie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu, 

II nagroda została przyznana Pracowni Projektowej ZK ARCHITEKCI s.c. Beata Kawa, 

Elżbieta Zawadzka, Krzysztof Zawadzki, ul. 29 Listopada 13, 37-100 Łańcut – 5 000,00 zł. 

 

2. Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły w Króliku Polskim 

Wykonawca: FUH WOD-KAN Mariusz Oparowski, ul. Krakowska 79a, 39-200 Dębica. 

Umowa zawarta w dniu 14.11.2011r na kwotę 88 720,71 zł. 

 

3.  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonach 2011/2012, 

2012/2013 i 2013/2014 

Wykonawcy: 

- Kółko Rolnicze Klimkówka, 38-480 Rymanów – część nr 1 zamówienia – 76 500,00 zł 

- Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym oraz Odśnieżanie Grażyna Rodzinka, Głębokie 50,  

38-480 Rymanów – część nr 2 zamówienia –78 750,00 zł, 

- Firma Handlowo – Usługowa Julian Łątka, Posada Jaśliska 22, 38-485 Jaśliska – część nr 3 

zamówienia – 103 680,00 zł 

Umowy zostały zawarte w dniu 07.11.2011r. na okres 3 lat. 
 

4. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonach 2011/2012, 

2012/2013 i 2013/2014” – II przetarg (2 części zamówienia) 

Przetarg unieważniony w dniu 21.11.2011r. – zaoferowane ceny przewyższały kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

5. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów  

Wykonawca: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A,  20-340 Lublin, Rejon Dystrybucji 

Energii Krosno, ul. Hutnicza 4, 38-400 Krosno 

Umowa zawarta w dniu 09.12.2011r. na kwotę 135 755,10 zł. 

 

6. Opracowanie kompletnej (pełnej) dokumentacji projektowej oraz materiałów 

niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

budynku Urzędu Gminy. 

Wykonawca: Grupa Box Architekci Paweł Pudełko, ul. Tkacka 28, 38-400 Krosno. 

Umowa zawarta w dniu 12.12.2011r. na kwotę 125 000,00 zł. 

 

7. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Rymanów 

Przetarg unieważniony w dniu 12.12.2011r. – zaoferowana cena przewyższała kwotę jaką 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

 

 

 



 

8. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Rymanów – II 

przetarg 

Wykonawca: Pensjonat ,,Słoneczna” Zygmunt Mazurkiewicz, ul. Zdrojowa 26,  

38-481 Rymanów Zdrój. 

Umowa zawarta w dniu 22.12.2011r. na kwotę 97 459,20 zł. 

 

9. Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek 

kulturalno – usługowo – handlowy 

Wykonawca: Usługi Remontowo – Budowlane DOMPER Wacław Pernal, Cergowa 169,  

38-450 Dukla. 

Umowa zawarta w dniu 27.12.2011r. na kwotę 1 182 779,53 zł. 

 

10. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa 

pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w 

klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Wykonawcy: 

- Sabina Kilar, ul. 3-go Maja 222, Posada Górna, 38-481 Rymanów Zdrój – 1 700,00 zł – 

część nr 1 zamówienia, 

- ZAMEX s.c. Maciej Kostyra, Roman Kaszuba, ul. Lwowska 2, 38-400 Krosno - 4 927,79 zł 

– część nr 2 zamówienia. 

Umowy zostały zawarte w dniu 28.12.2011r. 

 

 

 

 

 
 


