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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 23 czerwca 2012 r. do 7 września 2012 r. 

 

 

- 25 czerwca – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z delegacją z Prešowa na Słowacji. 

Celem spotkania było omówienie spraw związanych z podpisaniem umowy partnerskiej 

potrzebnej do składanego przez Słowaków projektu z Programu PL-SK 2007-2013. 

- 26 czerwca – razem z dyrektorem GOK-u uczestniczyliśmy w roboczym spotkaniu z Z-cą 

dyrektora PUP – u w Krośnie. Spotkanie poświęcone było sprawom zatrudnienia kadry w hali 

sportowej w Sieniawie. Hala sportowa została udostępniona mieszkańcom Sieniawy i okolic od 

3 września br. Obiekt będzie czynny we wszystkie dni tygodnia, szczegółowe informacje 

znajdują się w hali sportowej oraz na stronach internetowych gminy i GOK- u.  

- 29 czerwca – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza  

w uroczystościach zakończenia roku szkolnego. 

W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącym planowanego utworzenia  

w Rymanowie oddziału zamiejscowego Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie. Szkoła 

rozpocznie swoją działalność 15 września br. O kolejnych planach na przyszłość związanych 

ze Szkołą Muzyczną w Rymanowie poinformuję Wysoką Radę w najbliższym czasie. 

- 1 lipca – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza  

w Festynie „To już lato” inaugurującym sezon letni  w Rymanowie Zdroju.  

- 5 lipca – odbyło się spotkanie poświęcone organizacji tegorocznych Dni Pamięci  

w Rymanowie. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu Stowarzyszenie-Spotkanie 

Rymanów. 

- 6 lipca – w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie z udziałem m.in. rektora 

Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra BOBKO celem spotkania było 

omówienie możliwości współpracy naszej gminy z UR.  

- 8 lipca – uczestniczyliśmy wspólnie w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych.  

- 10 lipca –  razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie, Z-cą Burmistrza oraz 

zaproszonymi radnymi  Rady Miejskiej wręczaliśmy najzdolniejszej młodzieży naszych szkół 

nagrody „Młode Orły”. Nagrodzonych zostało we wszystkich kategoriach 42 uczniów. 

- 13 lipca – w godzinach porannych złożyłem na ręce Pana Marszałka dr Mirosława Karapyty 

wniosek w sprawie komunalizacji Uzdrowiska Rymanów S.A. przez samorząd województwa 

podkarpackiego  

Wieczorem odbyło się w Rymanowie Zdroju uroczyste otwarcie wystawy plenerowej  

i fotograficznej poświęconej bł. Janowi Pawłowi II.  

- 15 lipca – odbyły się Zawody Motokrosowe w Głębokiem. 
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- 19 lipca – w Wojaszówce odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów. Spotkanie poświęcone 

było omówieniu m.in. organizacji tegorocznych dożynek powiatowych oraz współpracy  

z Komendą Policji i PSP w Krośnie.  

- 21 lipca – uczestniczyliśmy z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Z-cą Burmistrza  

w plenerowym występie w Rymanowie Zdroju Zespołów Polonijnych.  

- 22 lipca – odbył się kolejny Turniej Piłkarski o „Puchar Burmistrza” w Sieniawie. W tym 

roku Puchar zdobyła drużyna „Startu” Rymanów. 

- 24 lipca – odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Rymanowie. W tym samym dniu, 

razem ze Skarbnikiem podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowy  

na wyposażenie placów zabaw w Rymanowie i Rymanowie Zdroju z PROW-U.  

- 25 lipca – uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Święta Policji w Krośnie.  

- 29 lipca – w Rymanowie Zdroju odbyła się kolejna edycja Wesela Podkarpackiego.  

- 31 lipca – odbyła się narada z sołtysami i przewodniczącymi zarządu osiedli. Narada 

poświęcona była funduszowi sołeckiemu na 2013 oraz sprawom bieżącym. 

- 3 sierpnia – w Urzędzie Gminy w Rymanowie odbyło się spotkanie z samorządowcami  

z Obornik Śląskich. Z-cą Burmistrza i radni tej gminy odbywali objazd studyjny miejsc gdzie 

znajdują się elektrownie wiatrowe.  

- 4 sierpnia – odbyła się II edycja Rajdu Pieszego 2-óch Kardynałów na trasie Pastwiska – 

Komańcza. W rajdzie uczestniczyli m.in. Pani Skarbnik, Sekretarz i Radny Rady Miejskiej 

Mieczysław Tomków. Wszyscy wymienieni dotarli do celu 40 kilometrowej trasy. Inicjatorem 

organizacji tego rajdu jest prof. Roman Kuźniar – doradca Prezydenta RP.  

- 7 sierpnia – uczestniczyłem razem z urbanistą Wiesławem Bocianowskim i inspektor Beatą 

Dołęgowską – Ziomek w spotkaniu z dyrektorem RDOŚ w Rzeszowie. Spotkanie poświęcone 

było sprawom uzgodnienia materiałów Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów.  

- 8-10 sierpnia – odbyły się tegoroczne Dni Pamięci w Rymanowie. Razem  

z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza staraliśmy się aktywnie uczestniczyć  

w tych uroczystościach.  

- 11-12  sierpnia– odbyły się Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju w parku podworskim  

w Rymanowie.  

- 18 sierpnia – w parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbyła się kolejna 

edycja Wieczoru Opery i Operetki, w którym to koncercie uczestniczyliśmy razem z moimi 

współpracownikami.  

- 19 sierpnia – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i moimi 

współpracownikami w dożynkach wiejskich w Klimkówce. W tym samym dniu odbywał się 



3 

 

też Festyn Akcji Katolickiej w Rymanowie Zdroju, z którego dochód w wysokości 12 tysięcy 

złotych przekazany został 4 młodym osobom z naszej gminy chorym na choroby 

nowotworowe. W Festynie uczestniczyły m.in. Oddziały AK funkcjonujące przy parafiach  

z terenu naszej gminy. 

- 20 sierpnia – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyło się spotkanie ze Starostą 

Krośnieńskim i Dyrektorem PZD. Celem spotkania było omówienie spraw związanych  

z wykonaniem przez powiat 150 m odcinka drogi w Bałuciance, która  to droga połączyła by 

się z wykonywaną drogą gminną koło Cerkwi. Droga została zlecona i wykonana za co 

serdecznie dziękuje w imieniu swoim i mieszkańców Bałucianki.  

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, na mój wniosek wystosował też pismo do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego wspierające nasze starania o komunalizację Uzdrowiska 

Rymanów S.A. przez samorząd województwa podkarpackiego.   

- 24 sierpnia – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.  W tym samym dniu 

podpisaliśmy też umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie na realizację projektu 

„Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie – I etap” w ramach PROW.  

- 24–26 sierpnia – odbyła się tegoroczna edycja „Pożegnanie lata” w Rudawce Rymanowskiej, 

która to impreza zgromadziła ogromne rzesze miłośników zwierząt z kraju  

i z zagranicy.  

- 28 sierpnia – odbyło się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego. Podczas objazdu studyjnego dokonano oględzin m.in. obiektów oświatowych  

i sportowych.  

- 1 września – uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystym otwarciu i poświęceniu obiektu 

byłego pawilonu handlowego, obecnie po przebudowie i remoncie noszącego nazwę Galeria 

Zdrój.  W obiekcie znajdują się lokale usługowe, sklepy, kawiarnia, BIT oraz wielofunkcyjna 

sala dla mieszkańców Osiedla w Rymanowie Zdroju.  

- 2 września – w Rymanowie odbyły się Dożynki Powiatowe, w których większość  

tu zgromadzonych brała udział.  

- 3 września – odbyło się połączone posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej podczas, 

którego m.in. omawiano i opiniowano projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas 

dzisiejszej sesji.  

- 7 września – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 

 

   Wojciech FARBANIEC 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 
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Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych realizowanych od dnia 22.06.2012 r. do dnia 06.09.2012 r. tj.: 

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa 

oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej i Krzemiennej w Rymanowie Zdroju. Budowa 

oświetlenia drogowego Sieniawa ul. Wiśniowa, Wróblik Królewski - etap II 

 

W części nr 1 zamówienia umowa została zawarta dniu 13.07.2012r. z Firmą Handlowo – 

Usługową ,,GROM” Wojciech Borek, ul. Żniwna 16a, 38-400 Krosno na kwotę 66 420,00 zł. 

 

W części nr 2 zamówienia umowa została zawarta dniu 25.07.2012r. z Bostel Stanisław 

Bokowy, ul. Wł. Jagiełły 29, 38-406 Odrzykoń na kwotę 106 834,60 zł. 

 

W części nr 3 zamówienia umowa została zawarta dniu 13.07.2012r. z Bostel Stanisław 

Bokowy, ul. Wł. Jagiełły 29, 38-406 Odrzykoń na kwotę 65 415,30 zł. 

 

Termin wykonania poszczególnych części do dnia 01.10 2012 r. 

Kwoty przeznaczone na realizację zadania: 

- część nr 1 zamówienia – 82 042,04 zł, 

- części nr 2 zamówienia – 145 912,69 zł, 

- części nr 3 zamówienia – 84 514,19 zł. 

 

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap 

W dniu 20.07.2012r. zawarto umowę ze SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 

Warszawa na kwotę 1 833 843,90 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 3 112 383,51 zł. 

Termin realizacji zadania do 28.06.2013r. 

 

3. Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego w ramach zadania ,,Remont boiska  

w miejscowości Bzianka” – II przetarg 

W dniu 06.08.2012 r. zawarto umowę Firmą Produkcyjno – Handlowo – Usługową 

,,TRANS-KOP” s.c., Szepieniec Maria, Buczek Bogdan, ul. Kolejowa 42, 38-480 Rymanów 

na kwotę 84 936,67 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 78 346,61 zł. 

Termin realizacji zamówienia do 15.10.2012 r. 

 

4. Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych  

w Króliku Polskim 

W dniu 08.08.2012r. zawarto umowę z FUTHB RAF-MAR Witold Korab, 38-112 Lutcza 

194 na kwotę 92 341,68 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 142 034,63 zł. 

Termin realizacji zadania do 28.09.2012r. 
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5. Remont dróg na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku  

W dniu 08.08.2012r. zawarto umowę z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie  

Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – 689 482,31 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 540 000,00 zł. 

Termin realizacji zadania do 10.09.2012r. 

 

6. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr 

ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III 

W dniu 23.08.2012r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym 

,,BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów na kwotę 72 516,10 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 76 900,00 zł. 

Termin realizacji zadania do 02.10.2012r. 

 

 

7. Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy 

Rymanów 
W dniu 23.08.2012r. zawarto umowę z Krystyną Rodzinka prowadzącą Usługi 

Gastronomiczne, Głębokie 81, 38-480 Rymanów na kwotę 64 102,50 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 70 200,00 zł. 

Termin realizacji zamówienia od 04.09.2012r. do 21.12.2012r. 

 

8. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 789 608 PLN 

W dniu 30.08.2012r. zawarto umowę z  Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. 

Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie, Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, 

ul. Rejtana 53B, 35-326 Rzeszów na kwotę 2 713 796,20 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 2 950 000,00 zł. 

Termin realizacji zamówienia do 20.12.2018r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


