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S P R A W O Z D A N I E  B U R M I S T R Z A   

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 5 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. 

 

- 5 marca – w sali widowiskowej Kina "SOKÓŁ" w Rymanowie odbyły się gminne obchody 

"Dnia Kobiet", w których większość z nas brała udział .  

  

- 6 - 14 marca – odbyły się we wszystkich sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów zebrania  

z mieszkańcami podczas, których złożone zostały sprawozdania z realizacji budżetu za 2015 r.  

 

- 10 marca – w Krośnie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów podczas, którego omówiono 

bieżące sprawy dotyczące działalności samorządowej. 

 

- 15 marca – odbyła się uroczystość z okazji 640 - lecia lokacji Rymanowa, w której większość 

z nas brała udział. W ramach ww. obchodów odprawiona została msza św., której przewodniczył 

bp. Stanisław Jamorozek, uroczysta sesja oraz koncert muzyczny. Uroczystości towarzyszyła 

wystawa fotograficzna, promocja wydanego albumu oraz okazjonalnego medalu.  

 

- 16 marca – w siedzibie PSP w Krośnie odbyła się narada poświęcona omówieniu spraw 

bezpieczeństwa p.poż za 2015 r.  

 W tym samym dniu razem ze Starosta Krośnieńskim oraz W-ce Starostą wizytowaliśmy 

nieruchomości DWDz w Rymanowie Zdroju w aspekcie wykonania przez Starostwo 

niezbędnych prac poprawiających wygląd i estetykę placówki. Być może Pan Prezydent, który 

ma przyjechać do Rymanowa Zdroju 28 maja br. zechce zobaczyć pierwszą placówkę leczniczą 

dla dzieci, która obchodzi jubileusz 130 - lecia funkcjonowania. 

 

- 20 marca – w Króliku Polskim odbył się Konkurs Palm Wielkanocnych - impreza, w której 

uczestniczyły delegacje z poszczególnych miejscowości - impreza była bardzo udana. 

 

- 22 marca – w Restauracji "Piwnica" Bog-Mar odbyło sie spotkanie przedstawicieli klubów 

sportowych z terenu Gminy Rymanów. Celem spotkania było powołanie do życia Gminnej Rady 

Sportu - jako organu zajmującego się sprawami sportu na terenie naszej gminy. 11 kwietnia br. 

Zarządzeniem Burmistrza powołana została Gminna Rada Sportu w składzie 22 osobowym. 

Każdy klub sportowy zgłosił do ww. organu swojego przedstawiciela. Gminę Rymanów 

reprezentuje Sekretarz Marek Penar. W tym dniu oprócz wręczenia zaświadczeń członkom GRS 

wybrano władze w składzie następującym: Katarzyna Rysz - Jęczkowska - przewodnicząca, 

Grzegorz Argasiński - W -ce przewodniczący, Marek Penar - Sekretarz. Gminna Rada Sportu w 

niedługim czasie zbierze się na kolejne posiedzenie, aby omówić plan swoich działań na 

najbliższy okres. 

 

- 29 marca – w Rzeszowie uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej PSST, w którego 

członkiem jest Gmina Rymanów. Podczas posiedzenia omówiono i zaakceptowano 

sprawozdanie finansowe za 2015 r. 

  

- 30 marca – odbyłem umówione spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego 

Bogdanem Romaniukiem. Spotkanie dotyczyło planów inwestycyjnych na DW 887 i 889. 
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- 31 marca – na zaproszenie uczestniczyłem w uroczystości powołania na stanowisko 

Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie insp. Leszka Buryły. 

 

- 6 kwietnia – rano odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej - natomiast w godzinach 

popołudniowych w hali sportowej w Sieniawie odbył się kolejny Konkurs Tańca Towarzyskiego 

dla dzieci, którego współorganizatorem było Studio Tańca Towarzyskiego "Gracja" w Krośnie. 

Impreza, w której brała udział setka dzieci - bardzo udana. 

 

- 11 kwietnia – W godzinach wieczornych odbyły się uroczystości katyńsko - smoleńskie 

połączone z mszą św. oraz uroczystym apelem poległych. 

 

- 13 kwietnia – odbyły się posiedzenia komisji Rady Miejskiej, podczas których omawiano  

i opiniowano projekty uchwał planowanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji. 

 

-  15 kwietnia - 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 04.03.2016r. do dnia 12.04.2016r. 

 

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie, Milczy, Wróbliku Królewskim oraz 

Sieniawie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 10.03.2016 r. z Panią Anetą Liwosz prowadzącą FHU 

ALMAX, ul. Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska na kwotę 192 000,00 zł, długość okresu 

gwarancji: 60 miesięcy.  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 145 000,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia do 30.05.2016r. 

 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Dworskiej i 

Konopnickiej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 06.04.2016r. z Panem Leszkiem Doktorem prowadzącym 

Usługi Transportowo – Sprzętowe, ul. Krasińskiego 17/29, 38-200 Jasło na kwotę 

227 550,00 zł, długość okresu gwarancji: 48 miesięcy.  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 260 000,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia do 30.06.2016r. 
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3. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic Rymanowie i Rymanowie Zdroju w 

sezonie 2016 roku 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 11.04.2016r. z  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 90 000,00 zł. 

Umowa zawarta na okres od 11.04.2016r. do 31.10.2016r. 

 

4. III Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod 

nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w 

Rymanowie 

Termin składania prac konkursowych upłynął w dniu 12.04.2016r. o godz. 10.00, zostały 

złożone 4 prace konkursowe. Ocena prac konkursowych przez Sąd konkursowy zaplanowana 

została na dzień 15.04.2016r. 
 



4 

 

 


