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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 29 marca 2014 do 16 maja 2014 r. 
 
- 31 marca – w WSIiZ w Rzeszowie uczestniczyłem w spotkaniu z partnerami z Solca Zdroju  
i Krasnobrodu, z którymi realizujemy wspólnie projekt promocyjny pn. „Współpraca gminy 
Krasnobród, Solec Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych  
i turystycznych”.  Spotkanie poświęcone było omówieniu realizacji końcowej fazy projektu. 

- 2 kwietnia – odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej podczas, którego złożyłem 
sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 r.  

- 4 kwietnia – w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z Zarządem Województwa 
Podkarpackiego w sprawie przygotowania RPO na lata 2014 - 2020. W spotkaniu wzięli udział  
przedstawiciele organizacji turystycznej i jst. Zasadniczym tematem spotkania było 
wyartykułowanie potrzeb południowej części regionu podkarpackiego w zakresie budowy 
infrastruktury drogowej i turystycznej.  

- 9 kwietnia – w Wojaszówce odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 
Krośnieńskiego, który poświęcony był m.in. omówieniu bieżących spraw związanych  
z gospodarka śmieciową i udziałem gmin w imprezach organizowanych przez Starostę 
Krosnieńskiego. 
 
- 10 kwietnia – odbyły się uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską oraz rocznicę 
mordu katyńskiego. 

- 11 kwietnia – podobne uroczystości organizował Starosta Krośnieński, w których to 
uroczystościach również brałem udział. 

- 16 kwietnia – odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

- 24 kwietnia –  na zaproszenie Zarządu Kółka Rolniczego w Klimkówce uczestniczyliśmy 
razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza, Sekretarzem w spotkaniu 
zorganizowanym przez Sołtysa i Prezesa Zarządu Kółka Rolniczego. Spotkanie poświęcone 
było m.in. omówieniu bieżących spraw wiejskich jak również organizacji ww. organizacji. 
 
- 25 kwietnia – odbyły się 3 spotkania z udziałem ks. Isakowicza Zalewskiego – Prezesa 
Fundacji Św. Brata Alberta poświęcone problematyce relacji polsko – ukraińskich. Spotkania 
odbyły się w ZSP w Rymanowie w Ośrodku PSOUU Koło w Rymanowie  
z pracownikami i wychowawcami oraz w sali Kina „Sokół” z mieszkańcami Miasta i Gminy 
Rymanów. 
 
- 29 kwietnia – w godzinach porannych odbyło się spotkanie z projektantem sieci kanalizacji 
sanitarnej na ul. Nowa Wieś w Rymanowie. Spotkanie poświęcone było końcowej fazie 
projektowania tej sieci.  
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- 29 kwietnia – odbyła się konferencja polsko – ukraińska w Rymanowie Zdroju w ramach 
realizowanego projektu PL – UK - BY pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej  
w Gminie Rymanów i Uzdrowisku Truskawiec”. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób,  
w tym blisko połowa z Ukrainy.   

- 2 maja – na cmentarzu komunalnym w Rymanowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” i zarządcy cmentarza. Spotkanie poświęcone było ustaleniu 
zakresu robót konserwatorskich przy zabytkowych pomnikach nagrobnych w 2014 roku.  

- 3 maja – uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystości rocznicowej uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Święto – jak zawsze w naszej gminie miało uroczysty charakter, za co 
współorganizatorom serdecznie dziękuję. 

- 5 maja – razem z dyrekcją ZSP w Rymanowie uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem 
Filharmonii Podkarpackiej Panią Profesor Martą Wierzbieniec. Spotkanie poświęcone było 
omówieniu spraw związanych z organizacją Festiwalu im. Hanki Ordonówny, którego I edycję 
planujemy zorganizować w tym roku w dniach 4 – 6 lipca w Rymanowie Zdroju.  

- 6 maja – odbyła się uroczystość wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie parom, 
które przeżyły wspólnie 50 lat.  Uroczystość poprzedzona była – jak zawsze Maszą Św.  
w intencji jubilatów – a później razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza, 
kierownikiem USC – wręczaliśmy ponad 20 parom medale w imieniu Prezydenta RP. 
Uroczystość była niezwykle wzruszająca i miła dla uczestników. Nadmieniam, że uroczystość 
nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie organizowane jest od 15 lat – szczególnie 
zasługi w tym zakresie kieruję dla kierownika USC – Jana Malinowskiego, który przygotowuje 
co roku tę uroczystość. 

- 7 maja – z udziałem władz samorządowych Województwa Podkarpackiego, 
parlamentarzystów oraz innych zaproszonych gości odbyła się uroczystość poświęcenia  
i otwarcia wybudowanego mostu na rzece Tabor w Rymanowie Zdroju.  

- 8 maja – odbyło się wspólne posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Miejskiej  
w Rymanowie poświęcone omówieniu i zaopiniowaniu realizacji budżetu gminy Rymanów za 
2013 r. oraz zaopiniowaniu projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Wysoką Radę 
podczas dzisiejszej sesji.  

- 12 maja – razem z przedstawicielami ZUS – u, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Z-cą 
Burmistrza uczestniczyliśmy w spotkaniu z obchodzącą 100- letnie urodziny – Panią Zofią 
Szajną z Rymanowa. Jubilatce, która jest w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej 
złożyliśmy życzenia w imieniu władz samorządowych Gminy Rymanów.  

- 14 maja – uczestniczyłem w uroczystościach Dnia Strażaka organizowanych przez 
Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie.  

- 16 maja – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

     

     Burmistrz Gminy Rymanów 



3 

 

          WOJCIECH FARBANIEC   

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 26.03.2014 r. 
do 14.05.2014 r. 

1. Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 23.04.2014 r. z Zakładem Usługowo – Handlowym 
,,ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, 36-230 Domaradz, Golcowa 24a na kwotę 170.456,32 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 222.332,78 zł. 

2. Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont 
Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 25.04.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym 
,,FUNDAMENT” Józef Pelczarski, Posada Górna, ul. 3-go Maja 172, 38-481 Rymanów 
Zdrój na kwotę 226.295,06 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 288 974,96 zł. 

 

3. Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych 
ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie I: 
Odnowa nawierzchni bitumicznych na alejkach parkowych, poprawa nawierzchni 
bitumicznej na  ul. Dworskiej i ul. Grunwaldzkiej (plac koło Policji) oraz przebudowa  
ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju” 

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. 

Umowa została zawarta w dniu 28.04.2014 r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie 
Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 107.987,42 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 110.000,00 zł. 

 

 


