SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 16 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.
- 19 kwietnia – zakończyła się kontrola okresowa RIO w naszej gminie. W tym dniu
podpisaliśmy z Panią Skarbnik protokół pokontrolny.
- 20 kwietnia – odbyło się spotkanie z Dyrektorem SPG ZOZ - u Janem Rajchlem w związku
z planowanym jego przejściem na emeryturę. Podczas dzisiejszej sesji uchwałą rady powołana
zostanie komisja konkursowa, która przeprowadzi procedurę konkursową mającą na celu wybór
nowego dyrektora. Pan Jan Rajchel do czasu wyboru pełnił będzie obowiązki Dyrektora SPG
ZOZ.
- 24 kwietnia – odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Gminnego Związku OSP
w Sieniawie. Takie zebranie odbywa się raz na 5 lat - podczas zebrania złożono stosowne
sprawozdania oraz dokonano wyboru nowych władz statutowych. Na kolejną kadencję 5 - letnią
Prezesem Gminnego Związku OSP został wybrany dotychczasowy Prezes Jan Kilar.
- 26 kwietnia – na zaproszenie dyrekcji oraz pracowników odwiedziłem Przedszkole Sióstr
Miłosierdzia w Rymanowie Zdroju.
- 27 kwietnia – odbyły sie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku
Publicznego oraz Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych.
- 28 kwietnia – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie, której
przewodniczyłem.
- 29 kwietnia – w sali konferencyjnej Urzędu Gminy gościliśmy wszystkie dzieci z Przedszkola
Sióstr Służebniczek w Rymanowie z okazji Dnia Flagi przypadającego na dzień 2 maja. Podczas
spotkania odbyła się pogadanka z dziećmi, podczas której przypomniałem historie tego święta
oraz święta Konstytucji 3 Maja. Każde z dzieci otrzymało upominek - dmuchany balonik,
cukierki i emblemat.
- 3 maja – większość z nas tu obecnych uczestniczyła w uroczystych gminnych obchodach
Święta Konstytucji 3 Maja.
- 4 - 6 maja – razem z insp. Marią Wais oraz dr Sławomirem Szczepaniakiem uczestniczyliśmy
w wyjeździe studyjnym do Truskawca na Ukrainie. Podczas pobytu odbyliśmy wiele spotkań.
W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele samorządu Powiatu Sanockiego,
Starosamborskiego i Truskawca na Ukrainie. Na zakończenie pobytu podpisane zostało
porozumienie pomiędzy gminą, Powiatem Sanockim, Powiatem Starosamborskim oraz
Truskawcem. To porozumienie umożliwi wspólne aplikowanie o środki z programów
transgranicznych - w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020. Zgodnie z deklaracją chętni
radni oraz sołtysi wyjeżdżają do Truskawca i Lwowa w dniach 4-5 czerwca br.
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- 9 maja – uczestniczyłem w godzinach porannych w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
- 10 maja – 16 parom małżeńskim wręczyliśmy medale za długoletnie pozycie małżeńskie.
Uroczystość jak zawsze rozpoczęła się Mszą Św. w intencji jubilatów, a potem w sali
widowiskowej Domu Kultury odbyła sie dalsza część uroczystości. W godzinach popołudniowo
- wieczornych uczestniczyłem w koncercie w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej
rymanowskiej szkoły muzycznej.
- 15 maja – odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu "Dialog Kultur"
w Rymanowie Zdroju. Impreza bardzo udana zgromadziła liczną widownię w Parku nad
Czarnym Potokiem.
- 18 maja - uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej organizowanej przez PSOUU - Koło w Rymanowie. Uroczystość zgromadziła
wiele osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów oraz zaproszonych gości.
- 20 maja – odbyłem się w godzinach porannych kilka spotkań w Rzeszowie - z Prezesem
WFOŚiGW A. Pęziołem, Marią Michur - Ziębą - Dyrektorem Departamentu Współpracy
z zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim, PZDW w Rzeszowie. Spotkania dotyczyły ważnych
dla naszej gminy spraw bieżących.
W godzinach popołudniowych odbyły się obchody dnia Działacza Kultury
w Targowiskach organizowanego przez Starostę Krośnieńskiego. Odznakę "Zasłużony dla
Kultury Polskiej" przyznana przez MKiDzN na wniosek burmistrza - otrzymał w tym roku
Maciej Kandefer.
- 22 maja – razem z Kapelą "Rymanowianie" na zaproszenie burmistrza węgierskiej Gminy
Hercegkút - uczestniczyliśmy w uroczystościach religijnych związanych z wizytacją relikwii
Św. Urbana - patrona winiarzy.
- 23 maja – odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia poświecone
rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia "Spotkanie Rymanów" - w sprawie wypowiedzenia przez
gminę umowy dzierżawy. Po tym posiedzeniu odbyło sie wspólne posiedzenia komisji Rady
Miejskiej, podczas których omawiano i opiniowano projekty uchwał planowanych do
procedowania podczas dzisiejszej sesji.
- 24 maja – odbyła się wizytacja inwestycji w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie
Zdroju przez Przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie. Urząd Marszałkowski wskazał naszą inwestycję oraz "Naszą Chatę" - ZAZ-u jako
jedne z najlepszych w województwie zrealizowane w ramach RPO 2007-2013.
- 29 maja – jako współorganizatorzy - uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Dziecka pn.
"Uzdrowisko Rymanów - Podkarpacka Stolicą Dzieci". Impreza organizowana przez Marszałka,
Zarząd Uzdrowiska oraz Burmistrza - pod patronatem Prezydenta RP zgromadziła ogromną
rzeszę dzieci oraz gości imprezy.
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- 31 maja – 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
13.04.2016 r. do dnia 27.05.2016 r.
1. III Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą:
Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie
W dniu 20.04.2016r. został rozstrzygnięty w/w konkurs w wyniku, którego przyznano:

I nagroda – WDA ARCHITEKCI Damian Walentek, ul. Reduta 9A/43, 31-421 Kraków.
II nagroda – Pracownia Architektury 91, arch. Wacław Stefański, ul. Józefitów 1/17, 30-039
Kraków.
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na sale lekcyjne Szkoły Muzycznej
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy

trakcie

rozstrzygania.

,,ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, 36-230 Domaradz, Golcowa 24A - 1.025.318,95 zł
Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 600 000,00 zł brutto.
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnione w dniu 19.05.2016 r.
na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ,,KROSPOL” Sp.j.,
Lepak, Stanisław Stachura, ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno z ceną 848.000,13 zł

Jan

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 509.000,00 zł brutto
4. Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji monitoringu powietrza
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert w dniu
06.06.2016r.
5. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie – I etap
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert w dniu
07.06.2016r.
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