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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 27 listopada 2015 r. do 18 grudnia 2015 r. 

 

 

- 27 listopada – w godzinach wieczornych w sali Kina "SOKÓŁ" w Rymanowie odbyło sie 

spotkanie dotyczące możliwości aplikacji przez samorząd gminy środków finansowych na OZE 

dla gospodarstw domowych w ramach RPO 2014 - 2020. Zebrano na wstępne listy blisko 400 

chętnych do udziału w projekcie. Na początku nowego roku zorganizowane zostanie kolejne 

spotkanie wpisanych na listę chętnych w tej sprawie. Nabór wniosków planowany jest na  

II kwartał 2016 r. 

  

- 25,27 i 28 listopada i 1 grudnia – przez PCK w Rzeszowie oraz Caritas Diecezji Przemyskiej 

rozprowadziliśmy jabłka, marchew wśród mieszkańców naszej gminy. Wcześniej bezpośrednio 

dla swoich miejscowości jabłka zamówili i je rozprowadzali sołtysi i radni z Klimkówki, 

Ladzina i Wróblików - Szlacheckiego i Królewskiego. Wszystkim zaangażowanym w rozdział 

owoców i warzyw bardzo dziękuję. Szczególnie sołtysom, radnym i strażakom ochotnikom.  

 

- 1 grudnia – w Zarszynie w siedzibie LGD uczestniczyłem w spotkaniu konsultacyjnym  

w sprawie nowej LSR dla gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów i Zarszyn. Nowej perspektywie 

finansowej w ramach PROW - będzie można pozyskać nowe środki finansowe na rozwój 

naszych miejscowości - szczególnie w ramach grantów dla organizacji pozarządowych oraz 

przedsiębiorców. 

 

- 2 grudnia – w ODR w Boguchwale razem z dyrektorami ZEAS-u i ZGK uczestniczyłem  

w szkoleniu dotyczącym VAT-u. 

 W godzinach wieczornych w hali sportowej w Sieniawie odbył się konkurs zespołów 

tańca hip-hop. Była to już II edycja tej imprezy w której wzięło udział kilkanaście zespołów. 

Impreza bardzo udana.  

 

- 4 grudnia – razem z sołtysem Bronisławem Brukiem byliśmy w Woli Piotrowej - gdzie przez 

Fundację "Latarnia" prowadzony jest ośrodek do resocjalizacji uzależnionych mężczyzn. 

Kolejny Fundacja i mieszkańcy Woli Piotrowej budują dla kobiet. 

 

- 5 grudnia – uczestniczyłem razem z pracownikami BIT, insp. Agnieszką Niemczyk oraz 

delegacją nauczycieli i uczniów ZPS w Rymanowie Zdroju w imprezie pn. "Mikołaj na lotnisku 

w Jasionce". Była to kolejna edycja tej imprezy podczas, której mogliśmy promować lecznictwo 

uzdrowiskowe gminy. Mieliśmy swoje duże stoisko, rozdaliśmy materiały promocyjne. Wydaje 

mi się, że warto brać udział w takich imprezach.  

 

- 10 grudnia – razem z insp. Marią Wais wzięliśmy udział w uroczystym wręczaniu nagród za 

udział w Konkursie "Piękna Wieś Podkarpacka - 2015" organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski w Rzeszowie. Naszą ofertę - zgłoszenie przygotowała insp. Agnieszka 

Niemczyk. Do Konkursu zgłoszonych zostało 33 miejscowości podkarpackie. Wśród 10 

nominowanych znalazł się Rymanów Zdrój, który ostatecznie zajął III miejsce. I miejsce zajęła 

Żołynia, II miejsce Korczyna. Nagrodami dla wyróżnionych był sprzęt ogrodowy - dla 
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Rymanowa Zdroju - kosiarka spalinowa - za 4 tys. złotych. Gratuluję zarówno sołtysowi 

Ignacemu Śliwce jak i Alicji Kopeckiej - Przewodniczącej  Zarządu Osiedla.  Po wręczeniu 

nagród odbyło się szkolenie dotyczące PROW na lata 2014 - 2020 szczególnie w zakresie na 

dróg lokalnych. 

 

- 11 grudnia – spotkałem się z właścicielem Firmy Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego 

,,TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel z Sanoka, która wygrała przetarg na zbiórkę i transport 

odpadów komunalnych w 2016 roku. Podczas spotkania podpisaliśmy umowę oraz omówiliśmy 

najważniejsze sprawy związane z realizacją umowy. 

 W godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej 

podczas, którego omówiliśmy projekt budżetu na 2016 rok, który będzie procedowany podczas 

dzisiejszej sesji. Omówiono i opiniowano pozostałe projekty uchwał na dzisiejszą sesję. 

 

- 12 grudnia – w hali sportowej w Sieniawie odbył się turniej w siatkówce o "Puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu". W turnieju wzięły udział 4 drużyny: z Kopytowej, Korczyny, 

Świerzowej i Sieniawy. Zwyciężyła drużyna z Kopytowej - nasza drużyna zajęła IV miejsce. 

 

- 13 grudnia  – na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego wziąłem udział  

w uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Rzeszowie. 

  

- 15 grudnia  – uczestniczyłem w konferencji prasowej zorganizowanej w Krośnie. Konferencja, 

w której wziął udział Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Wójt Gminy Haczów Stanisław 

Jakiel oraz Prezes MPGK w Krośnie Janusz Fic poświęcona była budowie nowej magistrali 

wodociągowej, z której zarówno mieszkańcy naszej gminy jak i gminy Haczów będą  

w przyszłości korzystać. Jak wszyscy wiemy -  jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji 

projektowej na całą północna część naszej gminy. 

 

- 16 -17 grudnia – uczestniczyłem jako członek Zarządu SGU RP w wyjazdowym posiedzeniu 

Zarządu w Polanicy Zdroju. Oprócz omówieniu bardzo ważnych spraw dotyczących przyszłości 

lecznictwa uzdrowiskowego mięliśmy okazję podziwiać zrealizowane w uzdrowisku Polanica 

Zdrój inwestycje zrealizowane w minionej perspektywie finansowej 2007 - 2013. Jest naprawdę 

co podziwiać. Podkarpackie gminy uzdrowiskowe takich możliwości niestety nie miały mimo 

naszych starań. Dzięki determinacji udało się w osi VI RPO na lata 2014 - 2020 wydzielić  

20 mln euro - co daje nam szansę na realizację oczekiwanych inwestycji. Jak to się wszystko 

ułoży zobaczymy. 

   

- 18 grudnia - 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   25.11.2015r. do 15.12.2015r. 

 

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych  

w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy  

i punktów selektywnej zbiórki odpadów. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 11.12.2015 r. z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym 

,,TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok na kwotę 288 830,00 zł. 

Termin realizacji zadania od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 300 000,00 zł. 
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