SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 19 października 2016 r. do 25 listopada 2016 r.
- 19 października – uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Krościenku
Wyżnym. Podczas konwentu, w którym uczestniczył również Zarząd Powiatu na czele ze
Starostą - omówiono plany inwestycyjne na drogach powiatowych oraz bieżące sprawy
samorządowe.
- 20 października – W godzinach porannych odbyliśmy spotkanie w Bardejove na Słowacji.
Spotkanie z Burmistrzem i jego współpracownikami miało na celu nawiązanie współpracy
w aspekcie możliwości wspólnej aplikacji do Programu Transgranicznego PL - SK. Na terenie
miasta Bardejov znajduje się uzdrowisko - Bardejovskie Kupele. W najbliższy wtorek
planowany jest przyjazd do Rymanowa delegacji z Bardejova.
Po powrocie ze Słowacji razem ze Skarbnikiem podpisaliśmy umowę w Urzędzie
Marszałkowskim - umowę na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Planujemy
ogłosić przetarg na realizację tych inwestycji na początku przyszłego roku.
- 21 października - w kawiarni "Zielony Domek" w Rymanowie Zdroju odbyła się konferencja
poświęcona transplantologii pn. "Życie z życia - dziel się życiem dbaj o nie" zorganizowana
przez byłego Burmistrza Jedlicza Zbigniewa Sanockiego oraz jego przyjaciół i Gminę
Rymanów. Podczas konferencji można było oddać honorowo krew oraz zarejestrować się jako
potencjalny dawca szpiku kostnego dla chorych na białaczkę.
W godzinach popołudniowych odbyło sie uroczyste otwarcie poddasza szkoły oddanego
po remoncie na potrzeby Szkoły Muzycznej w Rymanowie. W uroczystości wzięli udział m.in.
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie szkoły muzycznej.
- 23 października – w sali Domu Kultury w Rymanowie odbyła się Biesiada KGW, w której
wzięli udział: radni, sołtysi, strażacy ochotnicy oraz panie z KGW z terenu Gminy Rymanów.
Biesiada była okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla liderów lokalnych społeczności za
ich zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju małych ojczyzn.
- 26 października – uczestniczyłem w konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie.
- 27 października – w biurze poselskim w Krośnie odbyłem spotkanie z posłem Piotrem
Babinetzem w sprawie ważnych spraw dla naszej gminy.
- 30 października – uczestniczyłem w gali rozdania nagród samorządowych Grzegorza Palki tragicznie zmarłego - pierwszego po 1989 r. Prezydenta Łodzi. Uroczystość odbyła się w Galerii
Porczyńskich w Warszawie.
- 4 listopada – w RCKP w Krośnie odbyła się Gala Medyczna - organizowana przez Szpital
Wojewódzki w Krośnie. Nagrodzeni zostali pracownicy szpitala, którzy zdaniem pacjentów
najlepiej wypełniały swoje obowiązki wobec potrzebujących. Nagrodzone zostały również
gminy, które udzieliły pomocy szpitalowi w zakupie sprzętu. Wśród 4 gmin i powiatu wyróżniona została Gmina Rymanów za udzielenie dotacji w wysokości 15 tys. zł.

- 10 listopada – na wniosek Pani Poseł Joanny Frydrych odbyło się spotkanie w urzędzie gminy
poświęcone sprawom uzdrowiskowym. Pani Poseł jest członkiem komisji sejmowej ds.
uzdrowisk.
- 15 listopada - gościliśmy w urzędzie gminy delegację wójtów i burmistrzów z centralnej
i wschodniej Ukrainy. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy zapoznali się z działalnością
samorządową. Na Ukrainie trwa proces reformowania samorządów na wzór polskich.
- 18 listopada - w Centrum Kongresowo - Wystawienniczym w Jasionce k/Rzeszowa
uczestniczyłem w Kongresie 590 na zaproszenie Marszałka Województwa.
- 22 listopada - odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego podczas, którego omówiono organizację tegorocznych Dni Rymanowa i Rymanowa
Zdroju oraz działalność Gminnej Rady Sportu. Omówiono też projekty uchwał przewidzianych
do procedowania podczas dzisiejszej sesji.
- 23-24 listopada - w Rzeszowie odbyły się dwie konferencje poświęcone rozwojowi miast
podkarpackich, w których uczestniczyłem. W godzinach popołudniowych 24 listopada odbyła
się w urzędzie spotkanie ze spadkobierczynią i jej synem - majątku rodzinnego
w Bziance - Hrabina Grodzicka. Tworzy się klimat sprzyjający odzyskiwaniu mienia
przez byłych właścicieli. Każda procedura zaczyna się złożeniem wniosku do Wojewody, który
rozpoczyna postępowanie kończące się decyzją o zwrocie lub odmowie zwrotu majątku.
Zobaczymy jak będzie w przypadku Bzianki. Na odwieszenie postępowania w sprawie
w Rymanowie Zdroju oczekują Potoccy.
- 25 listopada - 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 18.10.2016 r. do dnia 23.11.2016 r.
1. Remont drogi dz. nr ewid. 8 w km 0+000 – 0+500 w miejscowości Puławy
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 18.10.2016r. zawarto umowę z Panem Czesławem Grządzielem prowadzącym
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,TRANSPRZĘT”, Zabłotce 51, 38-500 Sanok na
kwotę 83.209,50 zł, okres gwarancji 36 miesięcy.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 112.000,00 zł

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 18.10.2016r. zawarto umowę z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.,
ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 282.179,78 zł, okres gwarancji 48 miesięcy.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 285.000,00 zł.

3. Konkurs na ,,Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego
w Rymanowie Zdroju”
W dniu 10.11.2016 r. wszczęto postępowanie konkursowe, termin składania prac konkursowych
do dnia 20.12.2016 r.

4. Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów
W dniu 22.11.2016 r. wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego z terminem
składania ofert do dnia 30.11.2016 r.

