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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 8 grudnia 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. 
 
 
- 11 grudnia – uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystym otwarciu i poświęceniu sali 
gimnastycznej w Króliku Polskim. Uroczystość połączona była z obchodami Dnia Patrona tej 
szkoły. 

- 13 grudnia – odbyło się robocze spotkanie z udziałem m.in. projektanta, dotyczące 
przygotowania się do ogłoszenia przetargu na budowę budynku Urzędu Gminy. 

- 14 grudnia – w godzinach porannych uczestniczyłem razem z Prezesem Uzdrowiska 
Rymanów S.A. oraz Prezesem KPB w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rymanów  
w sprawie ustaleń związanych z planowanymi pracami rozbiórkowymi komina przy kotłowni 
w Szpitalu „Zimowit” w Rymanowie Zdroju. 

- 15 grudnia – spotkałem się z grupą radnych i mieszkańców gminy Bychawa z województwa 
lubelskiego. Spotkanie poświęcone było elektrowni wiatrowniom budowanym na terenie naszej 
gminy w aspekcie planów budowy takich elektrowni na ich terenie. Goście chcieli się zapoznać 
z uciążliwościami związanymi z funkcjonowaniem ww. elektrowni jak również korzyściami.  

- 17 grudnia – razem z radnym Bronisławem Brukiem odbyliśmy spotkanie z posłem Markiem 
Rząsą. Spotkanie, które odbyło się w Sanoku poświęcone było dalszym staraniom o pozyskanie 
środków finansowych na budowę mostu na Wisłoku w Pastwiskach. 

- 18-19 grudnia – odbyliśmy posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej poświęcone 
zaopiniowaniu projektu budżetu na rok 2013 oraz innych uchwał i sprawozdań zaplanowanych 
w porządku posiedzeń. 

- 19 grudnia – uczestniczyłem z Zastępcą Burmistrza, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 
częścią radnych w zebraniu założycielskim stowarzyszenia oświatowego. W spotkaniu wzięło 
udział blisko 200 nauczycieli i rodziców z terenu naszej gminy. 

Członkowie Założyciele uznali, że zebranie należy podzielić na 2 części.  

Pierwsze, które się odbyło poświęcone było omówieniu sytuacji oświatowej w naszej 
gminie, idei powołania stowarzyszenia oraz dyskusji na ww. tematy. 

Druga część związaną z powołaniem Stowarzyszenia – planuje się zorganizować  
w styczniu 2013 r. ewentualne Zebranie Założycieli odbędzie się tylko dla tych osób, które 
zechcą przystąpić do stowarzyszenia zgłaszając wcześniej swój akces. 

- 20 grudnia –  odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie. Podczas 
posiedzenia wysłuchano sprawozdań z działalności, zaopiniowano plan finansowy na rok 2013 
r., projekt statutu SPG ZOZ-u oraz uchwalono nowy Regulamin Rady Społecznej.  

- 21 grudnia – w godzinach dopołudniowych uczestniczyliśmy w spotkaniu przedświątecznym 
z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli. Spotkanie poświęcone było m.in. 
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zapoznaniu ww. z projektem budżetu na rok 2013 oraz innymi ważnymi sprawami związanymi 
z pełnieniem przez nich funkcji. 

W tym dniu odbyły się również spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych  
z terenu gminy Rymanów oraz pracownikami Urzędu Gminy. 

- 21 grudnia odbyła się sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego podczas, której podjęta 
została jednogłośnie uchwała w sprawie komunalizacji Uzdrowiska Rymanów S.A. Minister 
Skarbu planuje wydać decyzję komunalizacyjną  w ww. sprawie w styczniu 2013 r. 

- 28 grudnia- tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 
   Wojciech FARBANIEC 
Burmistrz Gminy Rymanów 

 
 
 
 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 
zamówień publicznych realizowanych od dnia 07.12.2012 r. do dnia 27.12.2012 r. tj.: 
 

1. Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku 
 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowy zostały zawarte w dniu 12.12.2012r. z następującymi wykonawcami: 
- część nr 1 zamówienia:  
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A,   
ul. Zadwór 14, 38-440 Iwonicz na kwotę 82 905,60 zł. Kwota przeznaczona na realizację 
zamówienia w części nr 1 zamówienia wynosiła 81 000,00 zł. 
- w część nr 2 zamówienia:  
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,ROMEX”, Danuta Ziemiańska ul. Szkolna 1, 
38-483 Wróblik Szlachecki na kwotę 4 920,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację 
zamówienia w części nr 2 zamówienia wynosiła 4 920,00 zł. 
- w część nr 3 zamówienia:  
Firma Handlowo – Usługowa ,,FENIX” Mieczysław Lorenc, ul. Bohaterów II Wojny 
Światowej 18, 38-480 Rymanów na kwotę 22 650,50 zł. Kwota przeznaczona na realizację 
zamówienia w części nr 3 zamówienia wynosiła 26 680,00 zł. 
 
2. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku 
 
Postępowanie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki. 
Umowa została zawarta w dniu 18.12.2012r. z PGE Dystrybucja S.A., Oddział Rzeszów, 
Rejon Energetyczny Sanok, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 138 na kwotę 147 644,28 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 147 644,28 zł. 
 
 



3 

 

 
 
3. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów 
 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowy zostały zawarte w dniu 18.12.2012r. z następującymi wykonawcami: 
- Pakiet I - InteRisk TU S.A. Vienna Insurence Group, Oddział Tarnów, ul. Konarskiego 
9, 33-100 Tarnów  na kwotę 2 405,00 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w Pakiecie I wynosiła 20 896,00 zł. 
- Pakiet II - TU Inter Polska, Oddział w Lublinie, ul. Dolna Marii Panny 5, 20-010 Lublin 
na kwotę 40 802,11 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w Pakiecie II wynosiła 38 195,00 zł 
- Pakiet III - PZU S.A., Oddział w Lublinie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno na kwotę  
11 829,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w Pakiecie III wynosiła  
15 320,00 zł. 
- Pakiet IV - UNIQA TU S.A., Przedstawiciel w Warszawie, ul. Jagiellońska 54, 83-463 
Warszawa na kwotę 11 802,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w Pakiecie 
IV wynosiła 30 259,00 zł. 
- Pakiet V - PZU S.A., Oddział w Lublinie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno na kwotę  
8556,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w Pakiecie V wynosiła 1 584,00 zł. 
 
 
4. Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy 
Rymanów w 2013 roku 
 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowa została zawarta w dniu 20.12.2012r. z Krystyną Rodzinka – Usługi 
Gastronomiczne, Głębokie 81, 38-480 Rymanów na kwotę 184 756,00  zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 132 000,00  zł 
 
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska w 
Rymanowie  
 
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - postępowanie w trakcie rozstrzygania. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.12.2012r.  
 


