SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 11 lutego 2015 r. do 20 marca 2015 r.
- 11 lutego – uczestniczyłem razem z Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystyna Przybyłą
- Ostap oraz z W-ce Przewodniczącym Andrzejem Pitrusem w spotkaniu z W-ce Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego Wojciechem Buczakiem. Pan Marszałek przybył na
zapowiedziana wizytę celem zapoznania sie ze stanem DW 887 Brzozów - Rymanów Daliowa. W rozmowie podtrzymywał wolę priorytetowego potraktowania tej drogi w planach
inwestycyjnych. Jaki będzie efekt tej wizyty - zobaczymy.
- 12 lutego – odbyła się w sali Domu Sokoła w Rymanowie Gala Plebiscytu na Sportowca,
Działacza i Trenera roku 2014 organizowana przez Starostę Krośnieńskiego, Burmistrza
Gminy Rymanów oraz Tygodnik Nowe Podkarpacie. Impreza bardzo udana dzięki dobrej
organizacji.
- w dniach 13, 16 i 17 lutego – uczestniczyłem w I etapie szkoleń e-usług realizowanych
w ramach projektu, w którym Gmina Rymanów uczestniczy.
- 19 lutego – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w Posadzie Górnej,
a 22 lutego w Klimkówce.
- 23 lutego – odebrałem promesę od wojewody podkarpackiego na wykonanie 600 m odcinka
drogi w Bałuciance - zniszczonej podczas oberwania chmury w lipcu 2014 r.
- 25 lutego – odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze SGU RP w Krynicy.
Podczas zebrania zarząd złożył sprawozdanie ze swojej działalności z 3-letniej kadencji.
Wybrano również nowy zarząd i komisję rewizyjną. Prezesem został wybrany na kolejną
kadencję Jan Golba - wielki orędownik rozwoju polskich uzdrowisk - zostałem wybrany na
członka 5 osobowego zarządu jako reprezentant podkarpackich uzdrowisk.
- 28 lutego – odbył Turniej Piłkarski o "Puchar Burmistrza" w hali sportowej w Sieniawie.
Turniej wygrała drużyna "Floriana" Rymanów Zdrój, II miejsce zajęła drużyna "Orła" Milcza,
III "Start" Rymanów. Turniej bardzo udany - obsłużyliśmy go razem z Z-cą Burmistrza..
- 3 marca – w Warszawie uczestniczyłem w spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej z podsekretarzem stanu Elżbieta Seredyn. Podczas spotkania omówiliśmy problem
lecznictwa sanatoryjnego dzieci w aspekcie objęcia pomocą ubogich rodzin, które chciałyby
wysłać na leczenie swoje dzieci. Propozycje wsparcia rodzin poprzez PCPR mają być
w najbliższym czasie realizowane.
Podczas wizyty odbyłem też spotkanie z Aliną Kozińską - Bałdygą Prezesem FIO oraz
W-ce Dyrektorem Departamentu Sportu Powszechnego w MSiT Wojciechem Kudlikiem.
- 4 marca – odbyła się w Klimkówce uroczystość 150 rocznicy urodzin ks. Kazimierza Waisa
- rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uroczystość przygotował i prowadził
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ks. profesor Józef Wołczański - rodak rymanowski przy współpracy ze szkołą w Klimkówce
i innymi.
- 8 marca - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym we Wróbliku
Szlacheckim.
- 9 marca – odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Rymanowa Zdroju - w którym uczestniczyłem. Stowarzyszenie prowadzi małą
szkołę.
- 11 marca – w Puławach odbyły się zawody narciarskie o "Puchar Marszałka Województwa
Podkarpackiego", w których to zawodach uczestniczyli podkarpaccy samorządowcy. Imprezę
zaszczycił swoja obecnością Marszałek Władysław Ortyl. Zawody mimo problemów ze
śniegiem bardzo dobrze zostały przygotowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie
"Przełom Wisłoka".
- 12 marca – w Galerii Zdrój w Rymanowie Zdroju w godzinach wieczornych odbyła sie
prelekcja posła Piotra Babinetza na temat "Żołnierz wyklęci - żołnierze niezłomni", w której
uczestniczyłem. W spotkaniu wzięło udział blisko 60 osób.
- 16 marca – odbyło sie wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej podczas, którego
omówiono i zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
- 17 marca – odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej PSST, w którym jako
członek tej komisji uczestniczyłem.
- 18 marca – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w Rymanowie. Podczas zebrania
omówiono realizację budżetu za 2014 r. - odpowiadałem też na pytania mieszkańców.
- 19 marca – odbyłem umówione spotkanie z W-ce Marszalkiem Wojciechem Buczakiem,
które poświęcone było sprawie przyjęcia przez gminę chodników wzdłuż DW 887 jak również
inwestycjom planowanych na DW 887 w Rymanowie Zdroju i Króliku Polskim.
- 20 marca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.

Burmistrz Gminy Rymanów

WOJCIECH FARBANIEC

wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych
od dnia 10.2.2015 r. do dnia 19.03.2015 r.

1. Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia i udrażniania
kanalizacji sanitarnej
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Umowa została zawarta w dniu 17.02.2015 r. z KanRo Ltd Sp. z o.o., Fasty, Szosa Knyszyńska
89, 15-690 Białystok na kwotę 610.572,00 zł.
Termin wykonania zadania do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 688.800,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w
Rymanowie
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
Umowa została zawarta w dniu 26.02.2015r. z Adamem Szurlejem prowadzącym Zakład
Usługowo – Handlowy ,,RUR-BUD” z siedzibą: 38-112 Lutcza 152 na kwotę 238.153,89 zł
Termin wykonania zadania do dnia11.05.2015r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 585 887,95 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie w trakcie rozstrzygania, najkorzystniejsza złożona oferta opiewa na kwotę
174.916,90 zł, zaoferowany okres gwarancji: 72 miesiące.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 195 000,00 zł.
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