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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 31 sierpnia 2013 r. do 31 października 2013 r. 
 
 
- 1 września – odbyły się gminne dożynki pn. „Święto Chleba” w Rymanowie Zdroju 
połączone z uroczystą Mszą Św. i prezentacją wieńców z Bałucianki, Deszna, Głębokiego, 
Posady Górnej, Rymanowa – Posady Dolnej i Wróblika Szlacheckiego i Królewskiego.  

- 6 września – uczestniczyłem razem z m.in. ze Starostą Krośnieńskim, Wójtami  
i Burmistrzami Powiatu Krośnieńskiego w spotkaniu z Prezydentem Bronisławem 
Komorowskim. Spotkanie zorganizowane zostało w Krośnie z inicjatywy Prezydenta Krosna. 

- 8 września – w Klimkówce odbył się Turniej Piłkarski Oldbojów o „Puchar Burmistrza”. 
Turniej przeprowadzony został na Boisku Orlik i cieszył się wielkim powodzeniem.   

- 10 września – odbyłem spotkanie z inspektorem NIK w sprawie rozpoczynającej się kontroli 
w naszym Urzędzie Gminy. Kontrola, która zakończona została 24 października dotyczyła 
postępowań związanych z lokalizacją na terenie naszej gminy elektrowni wiatrowych. Protokół 
z kontroli ma zostać sporządzony przez kontrolującego niezwłocznie. O wynikach kontroli, jak 
otrzymam protokół poinformuję Wysoką Radę. 

 
W tym samym dniu odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego 

w Dukli. Podczas Konwentu odbyło się spotkanie z dyrektorem Krośnieńskiego Pogotowia 
Ratunkowego oraz Komendantem Miejskim Policji w Krośnie. Dyrektor Andrzej Jurczak 
zwrócił się prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup ambulansu, a Komendant Adam 
Pietrzkiewicz prosił o udzielenie pomocy finansowej na remont i wyposażenie sali   
konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, stosowne propozycje udzielenia tej 
pomocy zostaną Wysokiej Radzie podczas dzisiejszej sesji przedłożone. 

 
W godzinach wieczornych odbyło się plenarne posiedzenie Rady Programowej 

działającej jako organ doradczy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Rada wybrała 
spośród siebie przewodniczącego, którym został Krzysztof Śliwka z Rymanowa Zdroju. Rada 
Programowa przyjęła sprawozdanie z działalności GOK–u za okres od I –VIII oraz pozytywnie 
zaopiniowała program na okres do końca br. 

 
- 16 września – odbyło się przy Cerkwi w Bałuciance spotkanie z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków dr Grażyną Stojak, w godzinach popołudniowych uczestniczyłem  
w pogrzebie księdza Franciszka Penara wieloletniego proboszcza Parafii Rymanów Zdrój oraz 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Rymanów.  

- 17 września – w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczystość XX-lecia WFOŚiGW  
w Rzeszowie, w której również uczestniczyłem. 

- 18 września – odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół prowadzonych przez naszą gminę. 
Podczas spotkania omówiono sprawy  dotyczące organizacji roku szkolnego 2013/14 oraz inne 
ważne sprawy oświatowe. 
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- 22 września – uczestniczyłem w inauguracji nowego roku szkolnego przedszkola 
prowadzonego przez Siostry Szarytki w Rymanowie Zdroju, a w godzinach popołudniowych  
w imprezie plenerowej w Parku nad Czarnym Potokiem organizowanej przez LGD „Dorzecze 
Wisłoka”. 
 
- 27 września – na zaproszenie dyrektora uczestniczyłem w uroczystości jubileuszowej  
60-lecia RE –Sanok.  

 
W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy razem z Z-ca Burmistrza w raucie 

Dyplomatycznym w Dworze Kombornia. Dochód z tej imprezy przekazany został w całości na 
rzecz PSOUU – Koło w Rymanowie.  
 
- 29 września – odbyła się uroczystość poświecenia i przekazania samochodu strażackiego dla 
OSP w Rymanowie.  

- 1 października – w Starostwie Krośnieńskim odbyło się spotkanie związane z nową 
perspektywą finansową na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy powiatu 
krośnieńskiego i jasielskiego. Urząd Marszałkowski reprezentował Członek Zarządu Tadeusz 
Pióro.  

- 3 października – przekazaliśmy plac budowy pod salę gimnastyczną w Milczy oraz budynku 
Urzędu Gminy. Roboty inwestycyjne trwają.  

- 9 października – uczestniczyłem w spotkaniu grupy studyjnej LGD z województwa 
lubelskiego. Spotkanie, które odbyło się w Rymanowie Zdroju i poświęcone było m.in. 
zapoznaniu gości z ofertą turystyczną i atrakcjami naszego regionu. 

- 15 października – odwiedziłem z okazji DEN Niepubliczne „Tuptusiowe Przedszkole”  
w Rymanowie. 

W godzinach popołudniowych w Rymanowie odbyły się gminne uroczystości z okazji 
DEN. W spotkaniu wzięli udział  m.in. Pan Przewodniczący  Rady Miejskiej, Z-ca  Burmistrza, 
dyrektorzy szkół i placówek, nagrodzeni Nagrodą Burmistrza oraz Nauczyciele, którym 
wręczono akty awansu zawodowego. 

- 17 października – w Rymanowie Zdroju odbyła się uroczystość 65-lecia Szkolnictwa 
Sanatoryjnego w Rymanowie Zdroju, w której to uroczystości uczestniczyliśmy razem  
z Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
  

W godzinach wieczornych w Moderówce odbyła się kolejna uroczystość jubileuszowa 
60-lecie Oddziału Krośnieńskiego Banku PKO BP, w której również uczestniczyłem.  
 
- 18 października –  w Krośnie w PWSZ odbyła się konferencja poświęcona gospodarce 
odpadami. Oprócz bieżących spraw związanych z realizacją tzw. ustawy śmieciowej poruszano 
problematykę związaną z koniecznością kolejnych zmian ww. ustawy. Przysłuchując się 
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problemom sąsiednich gmin można uznać, że u nas realizacja obowiązku śmieciowego 
przebiega nieźle. 
  
 W godzinach wieczornych uczestniczyłem w uroczystym pasowaniu na uczniów I klas 
w ZSP w Rymanowie. 
 
- 20 października –  odbyła się XIII Biesiada KGW we Wróbliku Królewskim. W spotkaniu 
oprócz Pań z KGW wzięli udział sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, radni, prezesi  
i naczelnicy jednostek OSP. Impreza integracyjna bardzo udana - przy okazji bardzo dziękuję 
organizatorom za wkład pracy w jej przygotowanie – Paniom i sołtysom z obu Wróblików oraz 
GOK w Rymanowie.  
 
- 21 października –  uczestniczyliśmy wspólnie w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. 
 
- 24 października –  odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Rymanowie, 
podczas których m.in. opiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesje. 
 

W dniach 24-25 października w Sanoku i Sieniawie odbyły się międzynarodowa 
konferencja oraz ćwiczenia ratownicze organizowane przez PWSZ w Sanoku i Komendanta 
Powiatowego PSP w Sanoku. W ćwiczeniach na zaporze w Sieniawie brali udział również nasi 
strażacy ochotnicy z Rymanowa, Posady Dolnej, Rymanowa Zdroju i Sieniawy. 
Obserwatorami byli m.in. Z-ca Komendanta Głównego PSP, Komendant Wojewódzki PSP, 
Komendanci Powiatowi PSP z całego naszego regionu i lubelszczyzny. W konferencji  
i ćwiczeniach uczestniczył  też Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak  
i jego zastępca Janusz Konieczny.   
 
- 29 października –  uczestniczyłem w spotkaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin  
i miast uzdrowiskowych w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Spotkanie poświęcone było 
m.in. omówieniu bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem miejscowości i gmin 
uzdrowiskowych oraz problemów, które oczekują na rozwiązania legislacyjne preferencyjnych 
stawek podatkowych z jakich mogą korzystać podmioty lecznictwa oraz opłaty uzdrowiskowej.  
 
- 31 października –  tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  
 

       Burmistrz Gminy Rymanów 

          WOJCIECH FARBANIEC   
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Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 
zamówień publicznych realizowanych 28.08.2013 r. do dnia 25.10.2013 r. 
 
1. Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Puławy, Gmina 

Rymanów. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 05.09.2013 r. z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym 

,,BET-STAL” Zenon Strugała, ul. Sosnowa 37, 38-300 Gorlice na kwotę 146 315,20 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 143 163,83 zł. 

 

2. Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią 

dydaktyczną 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 25.09.2013 r. z Zakładem Remontowo – Budowlanym 

,,DROZDBUD” Tadeusz Drozd, ul. Spacerowa 90, 38-481 Rymanów Zdrój na kwotę 

1 960 735,94 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła  2 083 778,72 zł. 

 

3. Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 27.09.2013 r. z Zakładem Remontowo – Budowlanym 

Wiesław Markuszka, ul. Żeromskiego 34, 38-200 Jasło na kwotę 5 166 000,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła  5 144 603,43 zł. 

 

4. Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych  

w Bałuciance i Króliku Polskim – II etap 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wspólnie z Nadleśnictwem 

Dukla, które wniosło wkład w wysokości 20 000,00 zł. 

Umowa została zawarta w dniu 03.10.2013 r. z Zakładem Produkcyjno – Handlowo – 

Usługowym ,,JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa,  Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn na 

kwotę 60 119,51 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 51 800,00 zł. 

 

 


