
 

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 26 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. 

 

- 29 listopada – gościliśmy w naszej gminie delegację z Bardejova na Słowacji. Goście 

zwiedzili szkołę muzyczną w Rymanowie i Rymanów Zdrój - park oraz "Naszą Chatę" - 

prowadzoną przez Zakład Aktywności Zawodowej. Podczas spotkania omówiliśmy wstępnie  - 

udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych - naszych zespołów oraz słowackich.  

W przyszłości mamy zamiar wspólnie aplikować o środki pomocowe w ramach Programu 

Transgranicznego PL-SK 2014-2020.  

 W tym samym dniu odbyło się też spotkanie z kolejną grupą samorządowców  

z centralnej Ukrainy. Podczas spotkania zapoznałem gości z funkcjonowaniem naszego 

samorządu gminnego.  

  

- 1 grudnia – uczestniczyłem w Boguchwale w szkoleniu organizowanym przez PSST  

w Rzeszowie. W godzinach popołudniowo wieczornych w hali sportowej w Sieniawie odbyła się 

kolejna edycja Festiwalu Tanecznego dla Dzieci. W imprezie uczestniczyło ponad 500 dzieci. 

 

- 3-4 grudnia - również w hali sportowej w Sieniawie odbył sie Festiwal Piłkarski Dzieci,  

w którym uczestniczyli młodzi piłkarze m.in. z Rymanowa, Nowego Sącza, Stalowej Woli oraz 

Lwowa na Ukrainie. Najlepszym zespołem okazał się zespół z Ukrainy. Impreza - przy wsparciu 

gminy Rymanów - przygotowało i przeprowadziło Stowarzyszenie Aktiv Pro. 

 

- 7 grudnia – w godzinach porannych uczestniczyłem w I cz. szkolenia dla pracowników urzędu 

gminy - przed południem odbyłem spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych 

w Krośnie. Tematem spotkania były sprawy dotyczące przekazania na rzecz gminy dróg:  

w Wołtuszowej oraz w Klimkówce - na kopalni. O godz. 1300 w sali konferencyjnej urzędu 

naszej gminy odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego z udziałem 

Prezydenta Krosna i jego współpracowników. Tematem spotkania było omówienie spraw 

dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie odpadów komunalnych. W dalszej części 

posiedzenia Konwent przygotował wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego w 

sprawie konieczności zmiany kryterium regionalnego PROW 2014-2020, które to kryterium 

pozbawiło gminy powiatu krośnieńskiego możliwości pozyskania środków finansowych na drogi 

- w naszym przypadku na drogę w Klimkówce. 

  

- 8 grudnia – odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Sportu, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele klubów sportowych z terenu  naszej gminy. Podczas posiedzenia omówiono 

m.in. sprawy dotyczące rozliczeń dotacji udzielonych w 2016 r. jak również składanie wniosków 

o udzielenie dotacji na rok 2017. 

 

- 9 grudnia – odbyłem spotkanie z Kierownikiem Oddziału Krośnieńskiego GDDKiA  

w Rzeszowie - Andrzejem Preisnarem. Podczas spotkania omówiliśmy wstępnie plan zadań do 

realizacji w 2017 r. na DK 28 w obrębie Rymanowa. Nadmieniam, że planuje sie m.in. 

zabezpieczenia skarpy drogowej i remontu tarasu przy gminnym budynku komunalnym, 

wybudowanie chodnika - jako dojścia do tego budynku oraz budowa chodnika przy ul. Sanockiej 

od budynku Pana K. Cetnarskiego do mostu. 

 

 



 

- 12 grudnia – w pijalni w Rymanowie Zdroju odbyło sie spotkanie - nagrywane przez TVP 3 

Rzeszów poświęcone - jakości powietrza. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele 

WIOŚ, Urzędu Marszałkowskiego, Uzdrowiska oraz naszej gminy. Z badań wynika, że jakość 

powietrza na Podkarpaciu jest dobra - jednak należy podejmować działania zmierzające do jego 

poprawy. Nasza gmina przygotowuje się do złożenia wniosku do RPO WP 2014-2020 na OZE. 

 

- 13 grudnia – uczestniczyłem w wystawieniu "Jasełek" przez nauczycieli  

i podopiecznych OREW w Rymanowie. W spotkaniu uczestniczył też ks. bp. Stanisław 

Jamrozek. 

 

- 14 grudnia – odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie 

podczas, którego omówiono i zaopiniowano projekt budżetu na 2017 r. Omówiono też projekty 

uchwał planowanych do podjęcia podczas dzisiejszej sesji. 

  

- 15 grudnia - w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wojewoda 

Podkarpacki - wręczyła państwowe medale i odznaczenia. Wśród odznaczonych Złotym 

Medalem za Długoletnią Służbę znalazło sie 7 pracowników Urzędu Gminy Rymanów tj.: 

Grażyna Hanus - już emerytka, Zofia Petryłka, Joanna Kandefer, Irena Wołczańska, Urszula 

Makulińska, Władysław Cypcar oraz Wojciech Zięba. Serdecznie wszystkim dziękuję za 

długoletnią służbę publiczną oraz gratuluję odznaczeń. 

 W godzinach popołudniowych w Muszynie odbyło się posiedzenie Zarządu SGU RP 

podczas, którego omawialiśmy bieżące sprawy gmin uzdrowiskowych. 

  

- 18 grudnia - w godzinach wieczornych na zaproszenie KGW w Milczy uczestniczyłem  

w spotkaniu opłatkowym - podczas, którego złożyłem życzenia uczestnikom spotkania, a także 

za ich pośrednictwem mieszkańcom Milczy. 

  

- 20 grudnia - 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 

24.11.2016r. do dnia 19.12.2016r. 

 

1. 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 

20.12.2016r. 

 

 



 

2. Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 13.12.2016r. zostało rozstrzygnięte w/w postępowanie. 

1) Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu I, złożoną przez InterRisk TU S.A. VIG, 

Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów z ceną 4.900,00 zł. 

2) Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu II, złożoną przez InterRisk TU S.A. VIG, 

Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów z ceną 19.257,00 zł 

3) Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu III, złożoną przez InterRisk TU S.A. VIG, 

Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów z ceną 7.416,00 zł. 

4. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu IV, złożoną przez InterRisk TU S.A. VIG, 

Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów z ceną 2.320,00 zł. 

5)  Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu V, złożoną przez Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Krośnie,  ul. Piłsudskiego 

13, 38-400 Krosno z ceną 27.744,00 zł. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 

Pakiet I - 7.000 zł 

Pakiet II – 20.000 zł 

Pakiet III – 8.000 zł 

Pakiet IV- 2.400 zł 

Pakiet V – 42.000 zł 

 

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej 

zbiórki odpadów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 16.12.2016 r. odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Wpłynęły 4 oferty,  

z których najkorzystniejsza została złożona przez: Remondis KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 

Krosno z ceną 367.740,00 zł i terminem płatności faktur 30dni. 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył 300.000,00 zł. 

4. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2017 r. 

W dniu 19.12.2016 r. wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej reki z terminem 

przeprowadzenia negocjacji w dniu dnia 22.12.2016 r. 

 

 


