SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami
za okres od 15 lutego 2014 do 28 marca 2014 r.
- 15 lutego – na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” uczestniczyłem razem
z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza w zebraniu sprawozdawczym za 2013 r.
- 16 lutego – uczestniczyłem w zebraniu z Mieszkańcami w Sieniawie i Głębokiem. Podczas
zabrania złożyłem sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 r. jak również zapoznałem
mieszkańców zebrania z planami inwestycyjnymi gminy na 2014 r.
- 18 lutego – w Miskolcu na Węgrzech odbyło się spotkanie z Prezesem Węgierskiej Izby
Gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyliśmy przedkładając ofertę uzdrowiskową razem
z Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. Pawłem Szczygłem.
- 19 lutego – w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się prezentacja PROW-u na lata
2014-2020, w którym to spotkaniu uczestniczyłem z Panią Marią Wais – inspektorem
zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Rymanowie.
- 20 lutego – w szkole w Jaśliskach odbyło się podsumowanie Plebiscytu Sportowego na
najlepszego sportowca, działacza i trenera Powiatu Krośnieńskiego. W tym plebiscycie
w głosowaniu na najpopularniejszego sportowca Tomasz Kasperkiewicz – piłkarz Karpat
Krosno zamieszkały w Rymanowie Zdroju zajął II miejsce.
- 23 lutego – przewodniczyłem 3 zebraniom sprawozdawczym z realizacji budżetu za 2013 r.
w Bałuciance, Klimkówce i we Wróbliku Królewskim.
- 27 lutego – uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem najemcy restauracji Kasztanowy
Dwór w Rymanowie Zdroju. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych
z planowaną organizacją od kwietnia „Wieczorów Kultury Węgierskiej” w Rymanowie Zdroju.
Planowane spotkanie miały by się odbywać raz w miesiącu w ostatnią sobotę m-ca. Impreza
byłaby połączoną z degustacja wina i potraw oraz prezentacją kultury węgierskiej.
W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie z mieszkańcami Rymanowa Zdroju.
- 28 lutego –odbyło się w zebranie osiedla Rymanów II (Posada Dolna), a 4 marca
w osiedlu Rymanów I.
- 7 marca – odbyłem umówione spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa
Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem. Spotkanie konsultacyjne poświęcone było
planowanym inwestycjom drogowym, w tym budowie mostu w ciągu DW 887 w Bziance.
Rozmawialiśmy też o konieczności uwzględnienia w dokumentacjach programowych na lata
2014 – 2020 przebudowy DW 887 i DW 889.
- 8 marca – w Sali Domu Sokoła w Rymanowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet.
- 9 marca – przewodniczyłem zebraniu z Mieszkańcami w Milczy.
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- 10 marca – odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone trudnościom związanym
z lecznictwem dzieci w Uzdrowisku. Przez kilka ostatnich miesięcy niedojazdy dzieci
osiągnęły poziom blisko 50%. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla
funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w ogóle. W spotkaniu z Prezesem
Uzdrowiska uczestniczyli Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor ZPS oraz Prezes Zarządu
TPD w Krośnie. Podczas spotkania ustalono, że konieczne jest podjęcie działań, które
umożliwiłyby dotarcie z informacją o możliwościach lecznictwa dziecięcego w Rymanowie
Zdroju bezpośrednio do szkół i rodzin. Pomoc w tej sprawie zadeklarował Pan Marian Duda
Prezes Zarządu TPD w Krośnie.
- 11 marca – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym z Mieszkańcami Posady Górnej.
- 12 marca – odbyło się kilka spotkań i narad m.in. w sprawie budowy UG, z Januszem
Koniecznym w sprawie pozyskania dotacji na zakup samochodu dla UOSP w Rymanowie
Zdroju, przedstawicielem Przedsiębiorstwa Sanatoryjno – Turystycznego „Stomil”
w Rymanowie Zdroju w sprawie zapisów MPZP dla terenu ich nieruchomości w aspekcie
planów inwestycyjnych.
- 13 marca – razem z Z-cą Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie, radnym K. Kielarem i innymi
osobami dokonaliśmy przeglądu stanu zabezpieczeń brzegów rzeki Tabor w Króliku Polskim
i Rymanowie Zdroju oraz Flory w Klimkówce. Zarządca potoków zadeklarował wykonanie
najpilniejszych robót zabezpieczeniowych na tych potokach w tym roku.
- 15 marca – przewodniczyłem dwóm zebraniom z Mieszkańcami w Rymanowie Zdroju –
Desznie i Bziance.
- 17 marca – odbyło się spotkanie ze współorganizatorami planowanej 31 maja br.
uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Annie z Działyńskich Potockiej – której
wmurowanie planowane jest na frontonie budynku Nadleśnictwa Rymanów oraz nadania im.
Anny z Działyńskich Potockiej parkowi podworskiemu w Rymanowie.
W tym samym dniu odbyło się kolejne potkanie z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa
Sanatoryjno – Turystycznego „Stomil” w Rymanowie Zdroju Agnieszką Fornal. Spotkanie
poświęcone było bieżącej współpracy.
- 18 marca – przewodniczyłem zebraniu z Mieszkańcami Puław.
- 19 marca – odbyła się narada poświęcona budowie nowego budynku UG. Informuję, że
inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem, podobnie sala gimnastyczna w Milczy.
- 20 marca – odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej podczas, których
omówiono i opiniowano projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas dzisiejszej sesji.
W godzinach porannych razem z Wójtem Gminy Besko uczestniczyliśmy w spotkaniu
z Wojewodą. Podczas spotkania omawialiśmy sprawy konieczności przebudowy drogi
powiatowej Besko – Milcza – mam nadzieję, że będą jeszcze w tym roku promesy
i droga w końcu zostanie zrobiona przez Starostę Sanockiego. Rozmawialiśmy też kolejny raz
o konieczności budowy mostu na Wisłoku w Pastwiskach. Pani Wojewoda po raz kolejny
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potwierdziła, że wniosek przygotowany do Premiera RP oczekuje na uchwałę budżetową
zabezpieczającego udział własny Powiatu Sanockiego.
- 23 marca – uczestniczyłem w zebraniu z Mieszkańcami Królika Polskiego.
- 26 marca – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, a później
Sanockiego. Posiedzenie poświęcone było sprawie wniosku o dotację z rezerwy ogólnej
budżetu państwa na budowę mostu w Pastwiskach. W spotkaniu w Sanoku oprócz Zarządu
Sanockiego uczestniczyli również Pan Przewodniczący Rady Miejskiej H. Smolik, sołtys
Wisłoczka – Jan Zalisz oraz radny i sołtys Puław – Bronisław Bruk. Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego reprezentowali: W-ce Starosta Andrzej Guzik i Członek Zarządu Jan Pelczar.
Efektem tego spotkania jest to, że podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Sanockiego
przedłożony zostanie radnym wniosek do akceptacji dotyczący tej sprawy. Liczę, że
w przypadku akceptacji w najbliższy poniedziałek zostanie uzupełniony wniosek znajdujący się
u Pani Wojewody. O tej sprawie będę na bieżąco Wysoką Radę i zainteresowanych
informował.
- 28 marca – 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 13.02.2014 r.
do dnia 25.03.2014 r.
1. Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju
w 2014 roku.
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta
w dniu 17.03.2014r. z Zakładem Aktywności Zawodowej PSOUU, ul. PCK 3, 38-481
Rymanów Zdrój na kwotę 69 918,05 zł.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 70 200,00 zł.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Umowa została zawarta w dniu 20.03.2014r. z Krzysztofem Uliaszem prowadzącym ,,Instal
– Projekt”, Cergowa 194, 38-450 Dukla na kwotę 119 478,28 zł.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 170 000,00 zł.
3. Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie
Postępowanie wszczęte w dniu 17.03.2014r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
z terminem składania ofert do dnia 01.04.2014r.
4. Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont
Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim
Postępowanie wszczęte w dniu 19.03.2014r. prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
z terminem składania ofert do dnia 03.04.2014r.
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