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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 30 listopada do 20 grudnia 2013 r. 
 
- 3 grudnia – odbyła się narada robocza z udziałem przedstawicieli Gminy Rymanów tj. 
inwestora oraz wykonawcy, dotycząca zaawansowania robót termomodernizacyjnych na 
domach ludowych  w Sieniawie, Milczy i Bziance. Nadmieniam, że rozpoczęto też roboty  
w Szkołach w Posadzie Górnej i Klimkówce.   

- 4 grudnia – uczestniczyłem w spotkaniu z Komendantem Komisariatu Policji w Rymanowie. 
W spotkaniu wzięli udział  radni Maciej Kandefer i Andrzej Wiernusz, Grzegorz Sołtysik – 
Komendant Straży Miejskiej, Czesław Szajana – Przewodniczący Zarządu Osiedla  
w Rymanowie. Celem spotkania było uzyskanie bieżących informacji dotyczących kilku 
zdarzeń przestępczych jakie miały miejsce w Rymanowie i okolicach.  

- 6 grudnia – uczestniczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w konferencji poświęconej nowej 
perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. W tym samym czasie Z-ca Burmistrza Jan 
Materniak oraz Sekretarz Gminy Marek Penar uczestniczyli w czynnościach odbiorowych prac 
restauratorskich ołtarza w zabytkowym kościele parafialnym św. Michała w Klimkówce. 
Nadmieniam, że był to kolejny etap wieloletnich prac konserwatorskich prowadzonych w tym 
kościele. Gmina Rymanów jako jedna z nielicznych gmin podkarpackich od 8 lat co roku 
przeznacza w budżecie na prace restauratorskie prowadzone m.in. w Bałuciance przy cerkwi,  
w Klimkówce i Rymanowie przy zabytkowych kościołach określone kwoty pieniężne. Chcę 
poinformować, że ogółem w tych latach na restaurację ww. zabytków z budżetu Gminy 
Rymanów wydatkowano kwotę 655 tysięcy złotych, czyli Kościół w Rymanowie – 260 tysięcy 
złotych, dla Parafii w Klimkówce po 235 tysięcy złotych oraz dla Parafii w Króliku Polskim 
160 tysięcy złotych na cerkiew w Bałuciance. Nie robimy tego okazjonalnie lecz 
systematycznie w sposób ciągły dbamy o ochronę dóbr kultury naszych małych ojczyzn.  
W budżecie na 2014 r., przeznaczyliśmy na prace restauratorskie 60 tys. złotych, czyli po 20 
tys. złotych na każdy z zabytków.  

- 8 grudnia – w odpowiedzi na apel Fundacji DK MS Baza Dawców Komórek Macierzystych 
oraz Gminy Rymanów zorganizowano Dzień Dawcy Szpiku Kostnego dla Zbigniewa i innych. 
Zarejestrowało się w tym dniu 62 osoby jako potencjalnych dawców. W akcję, która odbyła się 
w Sali Domu Kultury w Rymanowie zaangażowali się m.in. młodzi wolontariusze LO  
w Rymanowie oraz księża proboszczowie naszych parafii. Akcją kierował Z-ca Burmistrza  
Jan Materniak. Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzeniu akcji, ale przede wszystkim 
potencjalnym dawcom szpiku kostnego serdecznie dziękuję za pozytywną odpowiedź na apel 
Fundacji oraz oczekującego na dawcę szpiku Zbyszka Sanockiego – Burmistrza Gminy 
Jedlicze. 
 
- 9 grudnia – uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Patrona w ZSP w Króliku 
Polskim. W ramach obchodów odprawiona została Msza Św. oraz odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona tegorocznej postaci Polskich Noblistów – Czesławowi Miłoszowi. 

Z okazji tej uroczystości przyznałem nagrodę za blisko 30 letnią wybitną pracę pedagogiczną w 
tej szkole nauczycielce języka polskiego Pani mgr Małgorzacie Kordos. Mając na uwadze 
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obecność na dzisiejszej sesji Państwa Dyrektorów szkół i placówek z terenu naszej gminy 
jeszcze raz gratuluję osiągnięć i pasji pedagogicznej Pani Małgorzacie Kordos oraz wszystkim 
nauczycielom, którzy swoją pracę traktują jako powołanie do tej pięknej, ale jakże 
odpowiedzialnej pracy. 

- 10 grudnia – nagrywany był przez ekipę TVP program promocyjny o naszym uzdrowisku  
i wyciągu narciarskim „Kiczera w Puławach”. Emisja filmu promocyjnego pn. „Polska wd. 
Kreta” odbyła się 15.12.2013 r.  w TVP – Info. Każdy zainteresowany ma również okazję 
zobaczyć ten film gdyż link do dostępu znajduje się w aktualnościach na stronie Gminy 
Rymanów. 

- 11 grudnia – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ, któremu przewodniczyłem. 
Podczas posiedzenia zaopiniowano plan finansowy na rok 2014 oraz przedłużenie umowy 
pomiędzy SPG ZOZ w Rymanowie, a spółką Rymanów – Med. Na świadczenie usług 
medycznych. Podczas posiedzenia Rady Społecznej członkowie zgłosili też wnioski, sugestie 
dotyczące funkcjonowania SPG ZOZ- u.  

- 12 grudnia – uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Podczas 
posiedzenia omawiano projekt planowanego do uchwalenia podczas dzisiejszej sesji budżetu 
gminy na rok 2014 oraz innych projektów uchwał. W pierwszej części posiedzenia odbyło się 
spotkanie z Komendantem Miejskim Policji insp. Adamem Pietrzkiewiczem. Spotkanie 
poświecone było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie naszej gminy jak również 
powiatu krośnieńskiego. Komendant poinformował o skutecznym wyeliminowaniu sprawców 
zdarzeń, w tym śmierci jednego z mieszkańców Rymanowa. Przynajmniej niektórzy, z tych 
przestępców, mam nadzieję, nieprędko wrócą do Rymanowa. 
 W tym samym dniu Sekretarz Gminy Rymanów uczestniczył w uroczystej Gali „Złota 
Setka Gmin”. Oceniano m.in. dochody gmin, wydatki inwestycyjne, liczbę pracujących 
mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych i inne. W rankingu opracowanym przez 
Wyższa Szkołę Zarządzania w Rzeszowie, w którym zwyciężyła Gmina Nisko nasza gmina 
znalazła się na 26 miejscu na sklasyfikowanych 160 gmin podkarpackich, to najlepszy wynik 
spośród gmin powiatu krośnieńskiego. Miejsca pozostałych gmin naszego powiatu to: Dukla – 
41 miejsce, Krościenko Wyżne – 60 miejsce, Miejsce Piastowe – 64 miejsce, Jedlicze – 67 
miejsce, Iwonicz Zdrój – 76 miejsce, Korczyna - 77 miejsce, Jaśliska – 79 miejsce, 
Wojaszówka – 100 miejsce, Chorkówka – 139 miejsce. 
 
- 15 grudnia – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Klimkówki. Zebranie poświęcone 
było bieżącym sprawom wiejskim, w tym planowanej do budowy przez społeczność 
Klimkówki, kaplicy cmentarnej. 

 
- 18 grudnia – razem z radnym i sołtysem Puław Bronisławem Brukiem uczestniczyliśmy  
w podsumowaniu konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Nasz 
kandydat na Sołtysa Podkarpacia uzyskał dyplom i drobne upominki za udział w konkursie. 
Sołtysem roku 2013  został sołtys Różanki z Gminy Wiśniowa.  

- 20 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 29.11.2013r. 
do dnia 19.12.2013r. 

 

1. Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie było 
podzielone na 8 części. 

Umowy zostały zawarte w dniu 11.12.2013r. z następującymi Wykonawcami: 

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A., ul. Zadwór 14, 38-440 
Iwonicz w części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zamówienia na kwoty: 

- cześć nr 1 zamówienia: 7 711,20 zł, 

- cześć nr 2 zamówienia: 18 176,40 zł,  

- cześć nr 3 zamówienia: 14 382,00 zł, 

- cześć nr 4 zamówienia: 7 956,00 zł, 

- cześć nr 5 zamówienia: 6 466,80 zł, 

- cześć nr 6 zamówienia: 5 854,80 zł, 

- cześć nr 7 zamówienia: 10 995,60 zł. 

- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,ROMEX”, Danuta Ziemiańska, ul. Szkolna 1, 
38-483 Wróblik Szlachecki - w części nr 8 zamówienia na kwotę: 4 320,00 zł. 

Ogółem kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 74 647,88 zł, umowy 
zostały zawarte na kwotę 75 862,80 zł. 

 

3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów w 2014 roku 

Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 17.12.2013r. Zamawiający przyjął ofertę 
złożoną przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.,                
38-204 Tarnowiec 143 na kwotę 802 450,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 20.12.2013r. 

 

4.Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów 

Przetarg nieograniczony rozstrzygnięty w dniu 18.12.2013r. Zamówienie podzielone zostało na 
5 części (pakietów). 

Zamawiający przyjął następujące oferty: 

Pakiet I – InterRisk TU S.A., VIG, Oddział w Tarnowie, ul. Konarskiego 9, 33-100 Tarnów – 
2 783,00 zł, 
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Pakiet II – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Oddział w Krośnie,                             
ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno – 20 483,00 zł, 

Pakiet III – Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., Oddział w Lublinie, ul. Dolna 
Panny Marii 5, 20-010 Lublin – 10 840,00 zł, 

Pakiet IV – PZU S.A., Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Zygmuntowska 14, 35-959 
Rzeszów 2 926,00 zł, 

Pakiet V – UNIQA S.A. w Częstochowie, ul. Śląska 22/16, 42-200 Częstochowa – 14 581,00 
zł. 

Ogółem kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 98 000,00 zł dla 
zamówienia podstawowego i 49 000,00 zł dla zamówień uzupełniających.  

Uzyskana w wyniku przetargu kwota na ubezpieczenie Zamawiającego ogółem wynosi 
51 613,00 zł. 

Umowy zostaną zawarte do końca bieżącego roku. 

 

5. Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy 
Rymanów w 2014 roku 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.12.2013r. 

 

6. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku 

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki. Negocjacje cenowe przeprowadzono w dniu 
18.12.2013r. z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Sanok,  

ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok.  

W wyniku negocjacji przyjęto cenę 149 702,04 zł brutto za realizację zadania. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 158 190,30 zł. 

Umowa zostanie zawarta do końca bieżącego roku. 

 


