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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 26 kwietnia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. 
 
- 26 kwietnia – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w pożegnaniu 
klas III LO w Rymanowie.  

- 3 maja – odbyły się gminne uroczystości rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
w których większość z nas wzięła udział. 

- 6 maja – razem z W-ce Starostą Krośnieńskim oraz Burmistrzem Gminy Iwonicz – Zdrój 
spotkaliśmy się w Rzeszowie z dyrektorem NFZ Grażyną Hejdą. Spotkanie poświęcone było 
możliwości przywrócenia w Miejscu Piastowym punktu świadczenia nocnej opieki medycznej, 
który to punkt został w lutym br. zlikwidowany.   

- 11-12 maja – odbyła się II edycja Międzynarodowego Festiwalu „Dialog Kultur”. W tym 
roku udział w Festiwalu wzięły udział zespoły z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Czech.  

 
- 14 maja – uczestniczyliśmy w uroczystości wręczenia medali małżonkom, którzy przeżyli 
wspólnie 50 lat. W tym roku wręczyliśmy medale 21 parom.  

- 15 maja – odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia w którym to 
posiedzeniu razem ze Skarbnikiem Gminy uczestniczyłem. 

- 17 maja – odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej. W godzinach wieczornych w Krośnie 
odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP. 

- 19 maja – uczestniczyliśmy w uroczystości poświęcenia, wyremontowanego Szpitala 
„Zimowit” w Rymanowie Zdroju. W godzinach popołudniowych w parku zdrojowym odbył się 
plenerowy koncert zespołu „Lumen”. 
 
- 22 maja – odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia kompleksu boisk sportowych 
„ORLIK-2012” w Klimkówce. 
 
- 23 maja – uczestniczyłem w uroczystych obchodach „Dnia Działacza Kultury” w Dukli 
organizowanych przez Starostę Krośnieńskiego.  

- 25 maja – razem z Z-cą Burmistrza i Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej 
uczestniczyliśmy w Rzeszowie w uroczystych obchodach „Dnia Samorządu Terytorialnego” 
organizowanego przez PSST.  

- 29 maja – razem z radnym Andrzejem Pitrusem odbyliśmy robocze spotkanie dotyczące 
współpracy z Nadleśnictwem Dukla.  

- 1 czerwca –  odbyły się uroczyste obchody „Dnia Dziecka” w Rymanowie Zdroju. 

- 3-5 czerwca – w Iwoniczu Zdroju odbył się Kongres Uzdrowisk RP podczas, którego w 
blokach tematycznych omawiano sprawy dotyczące polskich uzdrowisk – tych teraźniejszych  
i przyszłości. 



2 

 

- 6 czerwca –  - w godzinach porannych odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej, a po 
jej zakończeniu posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 
W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Dziecka, 
który został zaproszony przez Dyrekcję i Nauczycieli ZPS  w Rymanowie Zdroju. Podczas 
spotkania rozmawialiśmy na temat podjęcia działań wspierających utrzymanie i rozwój 
lecznictwa dziecięcego.  
 
- 8 czerwca –  uczestniczyłem razem z Z-cą Burmistrza w zorganizowanym przez PST 
„STOMIL” w Rymanowie Zdroju Pikniku Zdrowotnym podczas, którego uczestnicy mogli 
wykonać podstawowe badania lekarskie i przy okazji miło spędzić czas wolny. 
 
- 14 czerwca –  razem z dyrektorem ZPS Krzysztofem Śnieżkiem oraz dr Sławomirem 
Szczpaniakiem odbyliśmy spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim poświęcone planom budowy 
boiska i placu zabaw przy Szpitalu „ZIMOWIT”. Deklaracje i konkretne ustalenia ze strony 
poprzedniego Zarządu Województwa były już podjęte – chcieliśmy je zaktualizować – jak 
będzie zobaczymy. 
 
- 16 czerwca –  odbyła się kolejna edycja „Biegu do źródeł” organizowana przez  
TS „TYTUS”, GOK oraz Burmistrza Gminy Rymanów. Biegi cieszyły się wielkim 
powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Impreza bardzo dobrze przygotowana przez TS 
„Tytus”. 
W tym samym dniu odbyła się impreza plenerowa w Rudawce Rymanowskiej, której 
współorganizatorem była nasza gmina. W ramach imprezy odbyły się zawody drwali oraz 
zawody sikawek konnych. 
Festyn Rodzinny zorganizowany został przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa 
Zdroju. 
  
- 17 czerwca –  spotkałem się z dyrektorem Filharmonii Podkarpackiej Pania Martą 
Wierzbieniec. 7 lipca br. w parku zdrojowym odbędzie się koncert plenerowy Orkiestry 
Filharmonii. 
W godzinach wieczornych w Krośnie uczestniczyłem na zaproszenie w spotkaniu 
organizowanym w sprawie planowanego bloku charytatywnego na rzecz Krośnieńskiego 
Hospicjum. Bal ma się odbyć 25.11.2013 r., a dochód w całości ma być przeznaczony dla 
Hospicjum. 
 
- 18 czerwca –  odbyło się spotkanie z udziałem prezesów i przedstawicieli klubów piłkarskich  
z terenu naszej gminy. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw dotyczących organizacji 
tegorocznej edycji Turnieju Piłkarskiego o „Puchar Burmistrza”. Turniej odbędzie się  
21 lipca br. w Milczy. 
 
- 19 czerwca –  odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej podczas, których m.in. 
złożone zostało sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2012 oraz zaopiniowano 
projekty uchwał na dzisiejszą sesją . 
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- 20 czerwca –  razem z dyrektorem ZSP w Rymanowie E. Nadziakiewicz oraz nauczycielką 
historii Beatą Suwałą Szczechowską odbyliśmy w Rzeszowie spotkanie z Rektorem 
Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandrem Bobko. Tematem spotkania było 
omówienie spraw związanych za współpracą UR z ZSP w Rymanowie poprzez wyjazdy 
uczniów  LO na wybrane wykłady i ćwiczenia oraz organizacji w Rymanowie spotkań  
i wykładów dla naszych uczniów. 
 
- 21 czerwca –  odbyło się w auli im. Marka Góry w Rymanowie zebranie założycielskie 
powołujące stowarzyszenie pn. Rymanowskie Towarzystwo Oświatowe. Do Stowarzyszenia 
przystąpiło ponad 70 osób, w zdecydowanej większości nauczycieli. Wybrano organy tego 
stowarzyszenia, zarząd oraz komisje rewizyjną. Czas pokaże, czy członkowie tego 
stowarzyszenia na rzecz wsparcia naszej gminy oświaty będą chcieć skutecznie działać. 
 
- 22 czerwca –  odbył się w parku zdrojowych happening pn. „Profilaktyka i Ty” poświęcony 
przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Happening przygotowany został 
przez ZSP w Rymanowie Zdroju a przeprowadzony był w ramach ogólnopolskiej akcji pod 
patronatem MSWiC. W spotkaniu wziął udział m.in. sędzia Artur Lipiński, który odczytał apel 
do dzieci i młodzieży. 
 
- 24 czerwca –  w godzinach porannych razem z W-ce Starostą Sanockim uczestniczyłem 
w UW w Rzeszowie w spotkaniu poświęconym budowie mostu na Wisłoku w Pastwiskach. 
Jeżeli sprawy pójdą we właściwym kierunku to jest nadzieja na pozyskanie środków 
finansowych z rezerwy celowej Premiera, na ten cel – jest propozycja złożenia wniosku przez 
Wojewodę Podkarpackiego na 80% dofinansowania inwestycji. To spotkanie zorganizowano  
w związku z moim ostatnim wystąpieniem do Premiera w tej sprawie z maja tego roku – 
oczywiście jeżeli utrzyma się ten rząd i koalicja to być może po latach starań uda się w końcu 
wybudować długo oczekiwany most. Planowane złożenie wniosku jest na styczeń 2014 r., gdyż 
tegoroczne ewentualne dotacje na ten cel byłyby niemożliwe do wykonania z racji terminów 
proceduralnych. 
 
W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy wspólnie w otwarciu farmy wiatrowej we 
Wróblikach, Klimkówce i Ladzin. 
 
 - 25 czerwca –  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 26.04.2013 r. do dnia 24.06.2013 r. 
 
1. Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1613 w m. Głębokie w km 0+000 – 0+355 
Umowa została zawarta w dniu 10.05.2013r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. 
z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 104 950,83 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 120 000,00 zł. 
 
2. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju 
Postępowanie w trakcie rozstrzygania. 
Otwarcie ofert odbyło się 06.05.2013r., wpłynęło 6 ofert. Oferta z najniższą ceną  została 
złożona przez PUH BET-STAL Zenon Mrugała, ul. Sosnowa 37, 38-300 Gorlice z ceną 
311 447,70 zł 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 332 552,14 zł. 
 
3. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów 
W dniu 13.05.2013r. postępowanie zostało unieważnione. Oferta z najniższą ceną złożona 
przez Remondis Kroeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 Krosno – 464 400,00 zł  przewyższała 
kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, która wynosiła 350 000,00 zł. 
 
4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów – II przetarg 
W dniu 14.05.2013r. został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert na dzień 
22.05.2013r. 
 
5. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowa została zawarta w dniu 28.05.2013r. z Przedsiębiorstwem Usługowo –  Handlowym 
BET-STAL Zenon Mrugała, ul. Sosnowa 37, 38-300 Gorlice na kwotę 311 447,70 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 332 552,14 zł. 
 
6. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów – II przetarg 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
Umowa została zawarta w dniu 11.06.2013r. z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Tarnowcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 38-204 Tarnowiec 143, 
na kwotę 442 400,00 zł 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 350 000,00 zł. 
 
7. Przebudowa instalacji wewnętrznych sanitarnych i kotłowni gazowej w budynku 
przedszkola  
w Rymanowie Zdroju 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
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Umowa została zawarta w dniu 21.06.2013r. z Firmą Usługowo – Handlową Instalacje 
Sanitarne ,,HYDRO-PAKAR” Kazimierz Górniak, ul. Kościuszki 59, 36-200 Brzozów na 
kwotę 173 761,42 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 100 000,00 zł. 
 
8. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanów 
Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 11.06.2013r. z terminem składania ofert na 
dzień 26.06.2013r. 

 


