SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 21 marca 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r.
- 24 marca – odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A.
Iwony Olejnik. Spotkanie, w którym wzięli udział również Pani Przewodnicząca Rady
Miejskiej i moi najbliżsi współpracownicy - poświęcone było bieżącym sprawom i współpracy
pomiędzy gminą i spółką.
- 25 marca – uczestniczyłem razem z Marią Wais w prezentacji RPO 2014 - 2020, które
odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
- 26 marca – odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Rymanów w sprawie planowanej budowy
"ścieżki zdrowia" w Rymanowie Zdroju. W spotkaniu wzięli udział moi współpracownicy oraz
Nadleśniczy, jego Z-ca i Leśnicy z Wołtuszowej. "Ścieżka zdrowia" - planowana jest do
wykonania i otwarcia przed majowym weekendem.
W godzinach wieczornych odbyło się ostatnie tegoroczne zebranie sprawozdawcze
w Rymanowie Zdroju, które obsłużyłem.
- 27 marca – w godzinach porannych odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone
procedurze absolutoryjnej, w której razem ze Skarbnikiem Gminy uczestniczyłem.
- 30 marca – odbyło sie kilka spotkań, w których uczestniczyłem, w tym z:
o Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Sanatoryjno - Turystycznego "STOMIL"
w Rymanowie Zdroju - Panią Agnieszką Fornal - Urban - w sprawie zmiany
MPZP dla Rymanowa Zdroju,
o z Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP Janem Kilarem, które poświęcone
było omówieniu bieżącej współpracy,
o z delegacją z Włoszczowej, podczas którego przedstawiłem nowe gminne
rozwiązania dotyczące oświaty, w tym Szkoły Muzycznej I Stopnia.
- 31 marca – odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adamem
Pęziołem podczas, którego omawialiśmy sprawy dotyczące pożyczki na rozbudowę
oczyszczalni ścieków.
- 3 kwietnia – odbyły się trzy spotkania, w tym:
o Stanisławem Jakielem i Adamem Dańczakiem - Wójtami z Haczowa i Jaślisk
podczas, którego dyskutowaliśmy o wspólnym wystąpieniu do Marszałka
Województwa Podkarpackiego w sprawie DW 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa,
o Wojciechem Blecharczykiem dyrektorem Firmy Loyd z Krakowa w sprawie
współpracy w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców i poszukujących pracy,
o Bogusławem Kielarem - sprawującym nadzór właścicielski nad Uzdrowiskiem
Rymanów S.A. w sprawie montażu w Rymanowie Zdroju urządzenia do pomiaru
czystości powietrza oraz możliwości aplikacji środków finansowych na mikroinstalacje
fotowoltaiczne przez samorządy gminne.
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- 8 kwietnia – odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie, w której
uczestniczyliśmy.
- 9 kwietnia – uczestniczyłem razem z Dyrektorem ZGK Damianem Ryglem, inspektor
Grażyną Hanus oraz Panią Bożeną Zajdel - radcą prawnym z Prezesem Zarządu MPGK Sp.
z o.o. w Krośnie Januszem Ficem i jego współpracownikami. Tematem spotkania była sprawa
przepompowni w Klimkówce, która została w latach 90-tych skomunalizowana przez naszą
gminę - mimo, że część obiektów wykorzystywana jest przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. W
toku dyskusji uznano, że MPGK wydzieli część nieruchomości niezbędnej dla przesyłu wody
w kierunku Iwonicza - Zdroju i to stanie sie ich własnością - pozostała część nieruchomości
pozostanie własnością Gminy Rymanów. W zamian za budynek i część niezbędnej działki
nasza gmina otrzyma na zasadzie wymiany budynek ZUW w Sieniawie, o którym radni byli
już informowani.
W godzinach popołudniowych w Hali Sportowej w Sieniawie odbył się II Turniej Tańca
Towarzyskiego organizowany przez Państwa Orszulaków i Studium Animacji Kulturalnej
w Krośnie, w której to imprezie uczestniczyłem.
- 12 kwietnia - w niedzielę odbyła się uroczysta konsekracja nowego Kościoła w Sieniawie.
Uroczystości przewodniczył Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik.
- 13 kwietnia – uczestniczyłem w kilku spotkaniach i uroczystościach, w tym:
o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego,
o uroczystości 75 rocznicy mordu katyńskiego i katastrofy smoleńskiej - organizowanej
przez Starostę Krośnieńskiego,
o mieszkańcem Sieniawy - w sprawie dotyczącej przyjęcia przez gminę sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, spotkanie zakończyło się podpisaniem ugody,
w godzinach wieczornych odbyły się uroczystości katyńskie w naszym rymanowskim kościele
i przy dębach katyńskich oraz tablicy smoleńskiej; uroczystość przygotowana została przez
PTG "SOKÓŁ" w Rymanowie, Stowarzyszenie "Nasz Rymanów", GOK i ZSP w Rymanowie.
- 15 kwietnia - w godzinach porannych odbyłem spotkanie z dyrektorem ZSP w Rymanowie i
GOK. Spotkanie poświęcone było omówieniu organizacji 70- lecia naszego rymanowskiego
LO oraz wojewódzkiego przeglądu musztry klas licealnych organizowanego przez Kuratora
Oświaty i ZSP w Rymanowie.
Po południu w Sieniawie - razem m.in. z radnym Janem Wacławskim i sołtysem
Dariuszem Bekiem - uczestniczyłem w rozprawie na gruncie tzw. lasu sieniawskiego w
rozprawie podczas której geodeta przy udziale stron miał wskazać granice naszej działki. Nie
wskazano granicy od strony nieruchomości państwa Suwałów - gdyż ta granica okazała się
niekorzystna dla gminy - niezgodną - w opinii uczestniczących mieszkańców Sieniawy z granicą, która od lat uznana była przez nich. W tym miejscu należy wszcząć postępowanie
rozgraniczeniowe i takie zostanie wszczeęte.
Po spotkaniu w Sieniawie uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami ul. Nowa Wieś
w Rymanowie. Mieszkańcy wyszli z inicjatywą urządzenia na placu przy remizie OSP - boiska
do siatkówki. Uzgodniono zadania konieczne w tym zakresie do realizacji.
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- 17 kwietnia – w godzinach porannych uczestniczyłem razem ze Skarbnikiem Gminy
w kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - podczas posiedzenia przedstawione zostały
dokumenty związane z procedurą absolutoryjną.
Po posiedzeniu komisji Rewizyjnej w Rzeszowie odbyłem kilka ważnych spotkań,
w tym:
o z Wojewodą Podkarpackim w sprawie MPZP dla Rymanowa,
o z Kuratorem Oświaty - w sprawie organizacji musztry dla klas maturalnych
w Rymanowie,
o Z-cą Dyrektora GDDKiA w Rzeszowie - Mariuszem Błyskalem w sprawie koniecznych
robót na DK 28 w obrębie Rymanowa i Klimkówki.
- 20 kwietnia – w Rymanowie Zdroju odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka
Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, wójtów i burmistrzów podkarpackich gmin
uzdrowiskowych oraz prezesów i dyrektorów podmiotów prowadzących działalność leczniczą
w uzdrowiskach. W spotkaniu wzięły również udział: Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Rymanowie Krystyna Przybyła - Ostap oraz inspektor Maria Wais. Podczas spotkania Pan
Marszałek przedstawił możliwości wsparcia dla gmin uzdrowiskowych w ramach RPO 20142020.
- 21 kwietnia – w godzinach porannych razem z Dyrektorem GOK oraz Panią Małgorzatą
Czyż z ZSP w Rymanowie Zdroju - przygotowaliśmy program obchodów Dnia Dziecka
w Rymanowie Zdroju. Tegoroczne obchody odbędą się 31 maja br. pod patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego i hasłem Rymanów Zdrój Podkarpacką Stolic Dzieci.
W godzinach przedpołudniowych odbyłem spotkanie z kierownikiem GDDKiA.
Tematem spotkania było omówienie do realizacji DK 28 w obszarze Klimkówki Rymanowa.
W niedługim czasie odbędzie się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej w Rymanowie.
W godzinach popołudniowych odbyłem spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia "Nasz
Rymanów" - Czesławem Szajną oraz Marią Zmarz - redaktorem naczelnym tej gazety. Podczas
spotkania ustaliliśmy termin prezentacji filmu Marii Zmarz - Koczanowicz "Była wojna". Film
wraz z dyskusją po filmie odbędzie się w kinie "SOKÓŁ" 7 czerwca br. (w niedzielę) o godz.
1900. Film opowiada o mieszkańcach Rymanowa z czasów wojny i bezpośrednio po wojnie
i ich wzajemnych relacjach.
W tym dniu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej podczas,
którego przedstawiono i omówiono m.in. materiały na dzisiejszą sesję.
- 24 kwietnia – 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 20.03.2015 r. do dnia 21.04.2015 r.

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta w dniu 31.03.2015r. z Panem Krzysztofem Uliaszem prowadzącym
,,Instal – Projekt” z siedzibą: 38-450 Dukla, Cergowa 194 na kwotę 174.916,90 zł
Termin wykonania zadania do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 195 000,00 zł.
2. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju
wraz z zakupem i dostawą 20 szt. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych w sezonie
2015 roku
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta w dniu 21.04.2015 r. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów,
Zakładem Aktywności Zawodowej PSOUU, ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój na kwotę
169.590,33 zł
Termin wykonania umowy od 21.04.2015r do 30.10.2015r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 170.000,00 zł.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów, Posada Górna oraz
Klimkówka
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert do dnia 27.04.2015 r.
4. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 99/2, 255/8, 158/2, 148/1,147/3, 225/1 w Bałuciance w
km 0+800 - 1+347. Przebudowa i remont bieżący dróg – przetarg I.
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert do dnia 29.04.2015 r.
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