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Informacja Burmistrza Gminy Rymanów z działalności  

za okres od 30 listopada do 18 grudnia 2018 roku 

 

 

• 30 listopada – razem z Panią Skarbnik podpisaliśmy w Urzędzie 

Marszałkowskim w Rzeszowie umowę na dofinansowanie realizacji – 

Instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni 

ścieków w Rymanowie. Na początku 2019 roku planujemy ogłosić przetarg  

i zrealizować w przyszłym roku ww. zadanie, 

• 5 grudnia – na zaproszenie Starosty Krośnieńskiego uczestniczyłem razem  

z wójtami i burmistrzami powiatu krośnieńskiego w omówieniu regulaminu 

przyszłorocznego plebiscytu na najlepszych sportowców, działaczy i trenerów. 

Uroczysta gala sportowa odbędzie się w hali sportowej w Jedliczu, 

• 6-7 grudnia – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych RP w Inowrocławiu. Podczas posiedzenia Prezes Jan Golba 

złożył sprawozdanie z działalności za okres 11 miesięcy 2018 roku omówił 

bieżące ważne sprawy dotyczące funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. W dniu 

7 grudnia w pijalni wód mineralnych w Inowrocławiu odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród dla gmin uczestniczących w konkursie ekologicznym Eko-

Hestia. Miasto Inowrocław otrzymało główną nagrodę – 100 tysięcy złotych – 

nasza gmina, która brała udział w konkursie – znalazła się wśród 3 gmin 

wyróżnionych – otrzymując nagrodę w postaci ubezpieczenia Hestii na 

przyszły rok – w zakresie szkód ekologicznych, 

• 11 grudnia – w Domu Sokoła w Rymanowie odbyło się pierwsze po wyborach 

spotkanie Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Rymanowie. Podczas spotkania wręczyłem akty powołania, złożone zostało 

przez dyrektora GOK-u sprawozdanie z działalności za 2018 rok jak również 

przedłożony został do zaopiniowania program wydarzeń kulturalno-

sportowych planowanych na 2019 rok, 

• 12 grudnia – odbyło się wspólne posiedzenie radnych Rady Miejskiej  

w Króliku Polskim. Podczas posiedzenia omówiony został projekt budżetu 

gminy na 2019 rok jak również opiniowano projekty uchwał planowanych do 

procedowania podczas dzisiejszej sesji, 

• 15 grudnia – odbyło się nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Stowarzyszenia Spotkanie-Rymanów – w którym jako członek założyciel 

uczestniczyłem. 

Zarząd Stowarzyszenia Spotkanie-Rymanów: 

1. Stanisław Materniak – Przewodniczący, 
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2. Ryszard Krukar – Skarbnik, 

3. Wojciech Zagórski – W-ce Przewodniczący, 

4. Wojciech Krukar – Członek, 

5. Szczepan Materniak – Członek. 

 

Komisja Rewizyjna: 

1. Rafał Głód – Przewodniczący, 

2. Adam Lorenc – Sekretarz, 

3. Michał Lorenc – Członek. 

 

• 16 grudnia – w parku nad Czarnym Potokiem odbyła się przygotowana przez 

Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” oraz panie  

z KGW – uroczysta wigilia połączona z degustacją potraw, składaniem życzeń 

oraz śpiewaniem kolęd. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców naszej 

gminy oraz gości – kuracjuszy i turystów, 

• 17 grudnia – w sali narad urzędu gminy – odbyło się posiedzenie Gminnej 

Rady Sportu, podczas którego omówiono i zaopiniowano sprawy dotyczące 

dotacji przewidywanych dla stowarzyszeń sportowych w 2019 roku. Podczas 

spotkania zapoznałem przedstawicieli GRS z planowanymi w najbliższym jak  

i późniejszym czasie inwestycjami sportowymi. 

W godzinach wieczornych na zaproszenie Klubu Seniora uczestniczyłem 

w uroczystej wigilii – podczas której łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy 

sobie życzenia świąteczne i noworoczne, 

• 18 grudnia – tj. w dniu dzisiejszym uczestniczymy w sesji Rady Miejskiej  

w Rymanowie. 

 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 19.11.2018 do 18.12.2018 r. wpłynęło 7 interpelacji i zapytań 

przekazanych za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 

Radny Jan Łabuda – złożył 2 interpelacje i 2 zapytania: 

1. Interpelacja dotycząca stada gawronów w parku im. A. i S. Potockich w  

Rymanowie, które w okresie gniazdowania zakłócają spokój oraz 

zanieczyszczają ścieżki, często uniemożliwiając przejście. Data wpływu do 

Burmistrza – 6.12.2018. Data udzielenia odpowiedzi na interpelację 

11.12.2018 r. 

2. Zapytanie dotyczące budowy chodnika w Rymanowie ul. Osiedle – chodnik od 

strony Nadleśnictwa Rymanów jest wąski i utrudnia wymijanie się 

przechodniów. Data wpływu do Burmistrza – 6.12.2018. Data udzielenia 

odpowiedzi na zapytanie – 11.12.2018 r. 

3. Zapytanie dotyczące budowy parkingu w Rymanowie ul. Grunwaldzka przy 

GOK. Data wpływu do Burmistrza – 6.12.2018. Data udzielenia odpowiedzi na 

zapytanie – 11.12.2018 r. 

4. Interpelacja dotycząca zimowego utrzymania drogi gminnej ul. Podgórze w 

Rymanowie w okresie zimowym w związku z zamknięciem jej wyjazdu, 

podczas budowy GOK, w kierunku ul. Grunwaldzkiej i wprowadzeniem ruchu 

dwukierunkowego. Data wpływu do Burmistrza – 6.12.2018. Data udzielenia 

odpowiedzi – 11.12.2018 r. 

 

Radny Mateusz Polański – złożył 1 interpelację: 

1. Interpelacja dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzianka. 

Data wpływu do Burmistrza – 14.12.2018.  

 

Radny Krzysztof Buczek – złożył 2 interpelacje: 

1. Interpelacja dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w Klimkówce ul. 

Zdrojowa wzdłuż drogi gminnej (nr działki 322). Data wpływu do Burmistrza 

– 18.12.2018.  

2. Interpelacja dotycząca modernizacji drogi gminnej w Klimkówce ul. 

Ogrodowa. Data wpływu do Burmistrza – 18.12.2018.  

 

Informacja: 

Wszystkie zgłoszone Interpelacje i zapytania, niezwłocznie po udzieleniu na nie 

odpowiedzi, publikowane są Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów w 

menu podmiotowym, w zakładce, Rada Miejska w Rymanowie – menu Interpelacje 

i zapytania radnych – 2018 rok. 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 27.11.2018 r. do dnia 17.12.2018 r. 

 

 

1) Dostawa montaż/instalacja i uruchomienie sprzętu TIK. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie 

rozstrzygania. 

Wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą cenę zaoferowała firma CEZAR, Cezary 

Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom z ceną  469 

272,50 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 468 040,00 brutto zł. 

 

2) Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 06.12.2018r. zostały wybrane następujące oferty: 

1) Pakiet I – PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Rzeszów, ul. 

Zygmuntowska 14,   35-959 Rzeszów – 10 563,36 zł, 

2) Pakiet II – PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Rzeszów, ul. 

Zygmuntowska 14,   35-959 Rzeszów – 32 988,91 zł, 

3) Pakiet III – PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Rzeszów, ul. 

Zygmuntowska 14,   35-959 Rzeszów – 13 409,46 zł, 

4) Pakiet IV – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo 

Regionalne w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań 

– 1 920 zł, 

5) Pakiet V – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne 

w Rzeszowie Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13; 38-400 Krosno – 34 585 

zł. 

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia wynosiły: 

Pakiet I – 10 000 zł, Pakiet II – 25 000 zł, Pakiet III – 10 000 zł, Pakiet IV – 7 000 zł,      

Pakiet V – 45 000 zł.  

 

 


