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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 21 grudnia 2013 do 14 lutego 2014 r. 
 
- 23 grudnia – uczestniczyłem we wspólnej Wigilii z udziałem pracowników Urzędu Gminy 
podczas, której symbolicznie połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia.   

- 30 grudnia – odbyła się ostatnia roku 2013 sesja Rady Miejskiej.  

- 3 stycznia 2014 r. – uczestniczyłem w spotkaniu z Audytorem, który przedstawił 
sprawozdanie z całorocznego okresu kontroli.  

- 4 stycznia – uczestniczyliśmy razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w spotkaniu Opłatkowym organizowanym przez GOK w Rymanowie. 
 
- 5 stycznia – na zaproszenie Wspólnoty Zielonoświątkowej w Wisłoczku uczestniczyłem  
w koncercie kolęd. 

- 7 stycznia – wizytowałem roboty budowlane prowadzone na budynku szkoły w Klimkówce. 

- 8 stycznia – odbyła się narada robocza związana z budową Urzędu Gminy. Informuje, 
Wysoką Radę, że roboty przebiegają bez zakłóceń i większych problemów, zgodnie  
z harmonogramem.  

W godzinach wieczornych odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze TG „SOKÓŁ”  
w Rymanowie. Podczas zebrania złożono sprawozdanie, zmieniono nazwę Stowarzyszenia na 
PTG „SOKÓŁ”, jak również nadano mu nowy statut.  

- 9-11 stycznia – w Kasztanowym Dworze w Rymanowie Zdroju odbyła się konferencja 
poświęcona lecznictwu uzdrowiskowemu, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele 
regionalnych ośrodków NFZ. 
 
- 10 stycznia – w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie odbyło się, z inicjatywy Marszałka 
Województwa Podkarpckiego spotkanie Noworoczne z udziałem Wojewody, samorządowców 
i przedstawicieli służb mundurowych. 

 
- 11 stycznia – na zaproszenie Pań z KGW uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym we 
Wróbliku Królewskim.  

- 12 stycznia – na Rynku w Rymanowie odbył się XXII finał WOŚP. Na scenie 
zaprezentowały się zaproszone zespoły muzyczne. Ogółem na terenie Gminy Rymanów 
wolontariusze zebrali  26.500,07 zł. Korzystając z okazji pragnę podziękować Z-cy Burmistrza 
i jego współpracownikom za przygotowanie tegorocznej imprezy.  

- 14 stycznia – uczestniczyłem w Koncercie Noworocznym zorganizowanym przez 
Nauczycieli i Uczniów naszej Szkoły Muzycznej. W koncercie uczestniczył też Wizytator 
Krzysztof Szczepaniak – Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 
Region Podkarpacki.  
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- 15 stycznia – odbyłem spotkanie z nowowybranym Prezesem Firmy „ASKO” – Andrzejem 
Stachyrakiem. Podczas spotkania omówiliśmy sytuację Firmy jak również możliwości 
współpracy. 

- 17 stycznia – na zaproszenie wziąłem udział w uroczystych obchodach Dnia Babci i  Dziadka 
w Posadzie Górnej. Złożyłem w imieniu swoim oraz władz samorządowych życzenia 
noworoczne jak również okazjonalne związane ze Świętem Babć i Dziadków.  

- 18 stycznia – Dzień Babci i Dziadka zorganizowany został przez Szkołę Podstawową  
w Głębokiem. W uroczystości uczestniczyliśmy razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej.  

- 20 stycznia – odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.  

- 21 stycznia – uczestniczyliśmy razem z radnym Andrzejem Pitrusem w spotkaniu  
z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla. Spotkanie poświęcone było omówieniu sprawy 
związanej z zmianą działek leśnych, dzisiaj projekt uchwały w tej sprawie zostanie 
przedłożony Wysokiej Radzie.  

- 23 stycznia – uczestniczyliśmy w naradzie zorganizowanej dla sołtysów i przewodniczących 
zarządów osiedli. Podczas narady omówiono m .in.  sprawy związane z roznoszeniem nakazów 
podatkowych, realizacje funduszu sołeckiego jak również realizację najważniejszych 
inwestycji w 2014 roku. 

W godzinach popołudniowych omówiliśmy z Prezydentem Fundacji „Elementarz” bieżące 
sprawy związane z prowadzeniem Szkoły Podstawowej w Głębokiem.  

Wieczorem na zaproszenie Prezesa uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym GLKS 
„KARPATY” w Klimkówce. Podczas zebrania Kazimierz Cetnarski Członek Zarządu 
Polskiego Związku Biathlonu wręczył okazjonalnie medale za szczególne zaangażowanie  
w rozwój biathlonu w Klimkówce: Stanisławowi Penarowi, Marianowi Fejklowi i Januszowi 
Penarowi. 

- 25 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Sołtysa i KGW  
w Rymanowie Zdroju - Desznie.  

- 1 lutego – odbyło się Spotkanie Noworoczne w Posadzie Górnej, w którym na zaproszenie 
Sołtysa i Pań z KGW uczestniczyłem.  

- 3 lutego – odbyłem spotkanie z przedstawicielem Firmy INTERMED zainteresowanej 
utworzeniem poradni RTG w budynku SPGZOZ w Rymanowie. Nadmieniam, że jest szansa na 
utworzenie poradni – po zaakceptowaniu propozycji przez Radę Społeczną jak również Radę 
Miejską. Propozycję dotyczącą wydzierżawienia pomieszczeń przez ww. firmę przedłożę w 
najbliższym czasie. 

 - 5 lutego – w sali konferencyjnej Biura Rady odbyło się spotkanie związane z planowanym 
złożeniem przez Starostę Sanockiego, przy poparciu Wojewody i Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, wniosku o udzielenie z rezerwy budżetu państwa dotacji w wysokości 4 mln 
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zł., stanowiącej 80 % ogólnych kosztów budowy mostu. Na 20 % udziału wstępnie środki 
finansowe zadeklarowało 11 podmiotów, w tym nasza gmina, jeżeli Wysoka Rada podejmie 
uchwałę w tej sprawie. Złożenie wniosku  nie daje 100 % pewności przyznania tych środków, 
ale daje największą jak do tej pory nadzieję na realizację tej inwestycji, gdyż jest projekt  
z pozwoleniem na budowę, zabezpieczony przez deklarujące podmioty udział własny  
i przychylność wszystkich instytucji zaangażowanych w pozyskaniu środków finansowych na 
ten cel..  

 - 6 lutego – odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej. W posiedzeniu,  
w jego pierwszej części wzięli udział Stanisław Stachura – dyrektor PZM i UW w Rzeszowie  
i Anna Twardy z Krosna oraz przedstawiciel RZGW w Krakowie Józef Wąsek i Krzysztof 
Oberc. Omówiono stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych na rzekach i potokach na terenie 
naszej gminy. Radni i zaproszeni sołtysi zgłosili też wnioski dotyczące podjęcia  niezwłocznie 
prac zabezpieczających i naprawczych. Protokół ze spotkania przesłany zostanie w najbliższy 
poniedziałek do instytucji, które reprezentowali ww. przedstawiciele.  

Podczas spotkania wręczyłem dyrektorowi Stanisławowi Stachurze „Medal za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Rymanów”. Dyrektor Stanisław Stachura 47 lat zajmuje się zabezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi na Podkarpaciu. Dzięki jego zaangażowaniu wykonano regulację 
Taboru od Rymanowa Zdroju – Deszna do Wróblika Szlacheckiego jak również „Polder”  
w Klimkówce – pierwszy suchy zbiornik w regionie. Omawiano i opiniowano też projekty 
uchwał na dzisiejszą sesję.   

- 8 lutego – na zaproszenie uczestniczyłem w Studniówce naszych licealistów.  

- 11 lutego – razem z Dyrektorem ZGK w Rymanowie uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem 
MPGK w Krośnie. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
przez ZUO w Krośnie jak również ceny zakupu wody.  

- 13 lutego – razem z inspektor Marią Wais uczestniczyłem  w spotkaniu podczas, którego 
prezentowano projekt nowego RPO na lata 2014 – 2020. Prezentacja odbyła się w PWSZ w 
Krośnie.  

- 14 lutego – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 

      Burmistrz Gminy Rymanów 

 

          WOJCIECH FARBANIEC   

 
Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 18.12.2013 r. 
do dnia 12.02.2014 r. 

1. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie podzielone 
zostało na 5 części (pakietów). 
Umowy zostały podpisane w dniu 18.12.2013r. z następującymi Wykonawcami: 
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Pakiet I – InterRisk TU S.A., VIG, Oddział w Tarnowie, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów 
– 2 783,00 zł, 
Pakiet II – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Oddział w Krośnie,  
ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno – 20 483,00 zł, 
Pakiet III – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Oddział w Lublinie, ul. Dolna 
Panny Marii 5, 20-010 Lublin – 10 840,00 zł, 
Pakiet IV – PZU S.A., Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Zygmuntowska 14, 35-959 
Rzeszów - 2 926,00 zł, 
Pakiet V – UNIQA S.A. w Częstochowie, ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa – 14 581,00 
zł. 
 
Ogółem kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 98 000,00 zł dla 
zamówienia podstawowego i 49 000,00 zł dla zamówień uzupełniających.  
 
2. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów w 2014 roku 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowa została zawarta w dniu 20.12.2013 r. z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., 38-204 Tarnowiec 143 na kwotę 802 450,00 zł. 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 700 000,00 zł 
 
3. Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy 
Rymanów w 2014 roku 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowa została zawarta w dniu 30.12.2013r. z Krystyną Rodzinka prowadzącą Usługi 
Gastronomiczne, Głębokie 81, 38-480 Rymanów na kwotę 161 172,00 zł. 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 141 117,90 zł. 
 
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku 
Postępowanie przeprowadzone w trybie z wolnej ręki. 
Umowa została zawarta w dniu 30.12.2013r. z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, 
Rejon Energetyczny Sanok, ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok na kwotę 149 702,04 zł.  
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 158 190,30 zł. 
 
5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszone w dniu 11.02.2014r. 
z terminem składania ofert do dnia 26.02.2014r. 
 
 


