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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 1 listopada do 29 listopada 2013 r. 
 
 
- 4 listopada – uczestniczyłem razem ze swoimi współpracownikami oraz inspektorem 
nadzoru i wykonawcą w naradzie roboczej poświeconej omówieniu bieżącej realizacji 
termomodernizacji na obiektach domów ludowych w Sieniawie i Milczy.  

W godzinach popołudniowych z Z-cą Burmistrza wzięliśmy udział we Mszy Św. odprawianej 
przez bp. Stanisława Jamrozka w Rymanowie Zdroju w intencji zmarłych nauczycieli  
i pracowników obsługi szkoły w Posadzie Górnej. Po Mszy Św. zaprezentowano widowisko 
multimedialne w wykonaniu uczniów poświęcone przypomnieniu postaci zmarłych nauczycieli 
tej szkoły. 

- 6 listopada – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy w konferencji 
poświeconej prezentacji oferty turystycznej i uzdrowiskowej w Solcu – Zdroju.  Konferencja 
odbyła się w ramach realizowanego projektu 3 gmin: Krasnobrodu – Rymanowa i Solca -
Zdroju. 

- 8 listopada – uczestniczyłem w koncercie muzycznym z okazji 10-lecia Społecznej Szkoły 
Muzycznej w Krośnie. Nauczyciele tej szkoły, niektórzy, pracują również w naszej szkole 
muzycznej.   

- 10 listopada – uczestniczyliśmy na zaproszenie Sołtysa oraz Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Klimkówki, z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza, 
Sekretarzem w uroczystości patriotycznej poświęconej Świętu Niepodległości oraz odsłonięciu 
tablicy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni 3 oficerom pochodzących  
z Klimkówki oraz ofiarom tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. 
 W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, młodzież, księża miejscowi oraz 
mieszkańcy Klimkówki. 
 
- 11 listopada – odbyły się gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne 
obchody miały szczególnie uroczysty charakter, gdyż oprócz pocztów sztandarowych 
 w uroczystości wzięły udział rzesze naszych mieszkańców i młodzieży.  

- 12 listopada – w ośrodku wypoczynkowym w Rudawce Rymanowskiej odbyła się narada 
dyrektorów GOK - ów z terenu Podkarpacia. Naradzie przewodniczył WDK – w Rzeszowie,  
a my razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza w spotkaniu tym 
uczestniczyliśmy. 

- 13 listopada – odbyło się spotkanie z organizatorami Wyścigu Kolarskiego o „Puchar 
Uzdrowisk Karpackich”. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych  
z organizacją przyszłorocznej XV edycji tej imprezy. 

- 16 - 17 listopada – w hali sportowej w Sieniawie odbył się Festiwal Piłkarstwa Dziecięcego 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktiv-Pro z Rymanowa. W 2-dniowym turnieju wzięły 
udział dziecięce drużyny z Rymanowa, Sanoka, Brzozowa, Gorlic, Nowego Sącza i Krakowa. 



2 

 

Podczas imprezy realizowano program profilaktyczny poświęcony przeciwdziałaniu 
uzależnieniom, w którym uczestniczyli wszyscy uczestnicy Festiwalu. 
 
- 18 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie uczestniczyłem w  konferencji 
poświęconej współpracy gospodarczej Polska - Chiny. Konferencję zorganizowała Wyższa 
Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.  

 
- 19 listopada – na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego odbył się Konwent Wójtów  
i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. Podczas spotkania omówiono m.in. organizację 
przyszłorocznego plebiscytu na najpopularniejszego trenera, działacza i sportowca powiatu 
krośnieńskiego. Gala plebiscytu odbędzie się w lutym 2014 r. w Jaśliskach.  

- 20 listopada – uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w wyborach uzupełniających 
członka Komitetu Monitorującego, którym został Wójt Gminy Zarszyn Andrzej Betlej.  
Po wyborach odbyła się konferencja poświęcona nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

- 21 listopada – w Arłamowie odbyła się konferencja poświęcona OZE, w której m.in. razem  
z  Burmistrzem Gminy Dukla uczestniczyliśmy prezentując problematykę farm wiatrowych 
zlokalizowanych na naszych terenach.  

- 22 listopada – na zaproszenie sołtysa i radnego z Puław Bronisława Bruka oraz 
Stowarzyszenia „Przełom Wisłoka” uczestniczyłem w briefingu z udziałem przedstawicieli 
mediów. Briefing z udziałem mediów lokalnych i mieszkańców poświęcony był sprawie 
konieczności budowy mostu na Wisłoku w Pastwiskach.  

- 23 listopada – uczestniczyłem w konferencji w Jedliczu poświęconej transplantologii pn. 
„Życie za życie”. W konferencji, w której uczestniczyło blisko 300 osób swoje wystąpienia 
mieli lekarze, pielęgniarki, ksiądz oraz osoby po przeszczepach. Przesłaniem tej konferencji 
było rozpropagowanie idei transplantologii i jej ważności dla oczekujących na przeszczepy 
chorych. Nadmieniam, że w tej chwili poszukuje się dawcy szpiku kostnego dla Burmistrza 
Gminy Jedlicze Zbigniewa Sanockiego - chorego na białaczkę. Poszukiwanie dawcy odbędzie 
się też w naszej gminie tu w tej sali 8 grudnia (w niedzielę). Szczegóły dotyczące tej akcji 
znajdziecie Państwo na plakatach, w ogłoszeniach parafialnych w kościołach w najbliższą 
niedzielę jak też na stronie internetowej gminy. 

 W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy razem z Z-cą Burmistrza w balu 
dobroczynnym na rzecz hospicjum prowadzonego przez Caritas Diecezji Przemyskiej  
w Krośnie. 

- 27 listopada – uczestniczyłem na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego w uroczystości 
jubileuszowej 15- lecie Samorządu Powiatowego. 
 
- 29 listopada –  tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  
 

       Burmistrz Gminy Rymanów 

          WOJCIECH FARBANIEC   
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia  
26.10.2013r. do dnia 28.11.2013r. 

 

1. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 546 325,00 PLN 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta  
w dniu 21.11.2013 r. z Bankiem Spółdzielczym w Rymanowie, ul. Rynek 14,  
38-480 Rymanów na kwotę 11 277,95 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 11 000,00 zł. 

 

2. Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.11.2013 r. Postępowanie w trakcie rozstrzygania. 

 

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów w 2014 roku 

Przetarg nieograniczony, termin składania ofert upływa w dniu 04.12.2013 r. o godz. 10.00. 

 

4. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów 

Przetarg nieograniczony, termin składania ofert upływa w dniu 06.12.2013 r. o godz. 10.00. 

 


