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Sprawozdanie z działalności burmistrza gminy Rymanów  

za okres od 27 kwietnia do 31 maja 2019 roku. 

 

• 27 kwietnia br. – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju 

uczestniczyłem jako współorganizator - w organizowanych przez Fundację 

,,Razem z Psem” zawodach biegowych organizowanych po raz pierwszy na 

terenie naszego uzdrowiska. Impreza zgromadziła licznych zawodników jak 

również kibiców tej nowej, ale już bardzo popularnej dyscyplinie sportu. 

• 29 kwietnia – w naszym parku zdrojowym odbył się przegląd musztry 

paradnej klas mundurowych zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie i ZSP w Rymanowie. W przeglądzie brały udział zespoły 

reprezentujące 4 szkoły podkarpackie: z Jedlicza, Trzcinicy, Ustrzyk Dolnych 

i Rymanowa. Zawody wygrała reprezentacja LO w Rymanowie prezentując 

doskonałą musztrę oraz inne elementy konkursowe. Nasi uczniowie wezmą 

udział w zawodach ogólnopolskich i będą reprezentować województwo 

podkarpackie. 

• 30 kwietnia – w naszym urzędzie gościliśmy dzieci z przedszkola Św. Józefa 

w Rymanowie z okazji Dnia Flagi. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej 

atmosferze - dzieci śpiewały hymn, opowiadały o symbolach narodowych. 

Było to już kolejne spotkanie z tej okazji w sali narad urzędu gminy. 

• 3 maja – tradycyjnie obchodziliśmy Święto 3 Maja – podczas którego 

odprawiona została msza za ojczyznę jak również złożono wieńce i wiązanki 

kwiatów pod pomnikiem ofiar systemów totalitarnych. W Sali Domu Sokoła 

odbyła się uroczysta akademia z tej okazji przygotowana przez uczniów ze 

Szkoły Podstawowej w Sieniawie. 

• 6 maja – w budynku ,,Białego Orła” w Rymanowie-Zdroju odbyło się 

spotkanie z udziałem Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A – 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rymanowie oraz moim. Podczas 

spotkania omawialiśmy warunki przejęcia drogi i kanalizacji na rzecz gminy 

od spółki – w zamian za zobowiązanie się Zarządu WP w Rzeszowie do 

wykonania chodników przy DW-887 Brzozów-Rymanów-Daliowa oraz DW-

889 w m. Sieniawa do końca bieżącej kadencji samorządowej. Z tego 

spotkania ma być sporządzona notatka dla Marszałka WP w oparciu o którą 

mają być prowadzone dalsze rozmowy, o których będę informował Wysoką 

Radę. 
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• 7 maja – odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie dla 26 par z terenu naszej gminy. Po mszy św. dalsza część 

uroczystości odbyła się w nowym obiekcie PST Stomil w Rymanowie-Zdroju. 

• 9 maja – w godzinach porannych razem z insp. Alicją Kurylak oraz Zarządcą 

Cmentarza Komunalnego w Rymanowie – Andrzejem Kilarem dokonaliśmy 

przeglądu cmentarza w aspekcie wykonania koniecznych prac w celu 

przygotowania nowej jego części do pochówków. Informuję, że kończy się już 

teren na starym cmentarzu i najpóźniej na przełomie tego i przyszłego roku 

będzie konieczne chowanie zmarłych w nowej jego części. Zastanawialiśmy 

się też czy w najbliższej przyszłości nie zaprojektować kolumbarium na 

pochówki zwłok skremowanych – być może w niedalekiej przyszłości 

zaistnieje taka konieczność. W tym samym dniu odbyłem spotkanie z 

dyrektorem ZPS w Rymanowie-Zdroju Agnieszką Kopiec. ZPS będzie 

organizatorem olimpiady sportowej dla dzieci w której wezmą udział też 

dzieci z naszych szkół. Gmina Rymanów będzie współorganizatorem tej 

imprezy. 

• 10 maja – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie, 

podczas którego m.in. przyjęto sprawozdania finansowe za 2018 rok oraz 

właściciel tworzonego Centrum Medycznego w Klimkówce Marcin Wilusz 

przedstawił członkom Rady plan działalności swojej placówki. Centrum ma 

zostać uruchomione w miesiącu wrześniu lub październiku br. w placówce ma 

być m.in. lekarz rodzinny i punkt apteczny. 

• 12 maja – w Parku nad Czarnym Potokiem odbyła się kolejna edycja Koncertu 

Papieskiego organizowanego z okazji rocznicy Kanonizacji Św. Jana Pawła II 

– który odwiedzał nasze tereny jako miłośnik wędrówek po Beskidzie Niskim. 

• 15 maja – na zaproszenie radnego Bronisława Bruka –razem z Andrzejem 

Pitrusem – Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz insp. Marią Wais 

wizytowaliśmy ośrodki wsparcia prowadzone przez Fundację 

Zielonoświątkową dla kobiet i mężczyzn w Woli Piotrowej w aspekcie 

możliwości skorzystania z nich w razie potrzeby przez naszą gminę. W 

ośrodkach pod opieką instruktorów przebywają na terapii uzależnieni – 

zarówno kobiety jak i mężczyźni z różnych rejonów Polski. W tych ośrodkach 

przebywają na terapii odwykowej. 

• 16 maja – odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 20-lecia istnienia 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną. Pragnę przypomnieć, że nasza gmina blisko współpracuje ze 

Stowarzyszeniem – które objęło na przestrzeni tych lat opieką wszystkich 
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niepełnosprawnych z terenu naszej gminy i gmin sąsiednich co jest zasługą 

niezwykłą i szlachetną. Korzystając z okazji złożyłem też gratulacje i życzenia 

dla wszystkich pracowników i ich podopiecznych od samorządu naszej gminy. 

• 17 maja – odbyło się spotkanie integracyjne z pracownikami urzędu gminy 

oraz emerytami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji 

wręczone zostały dwa akty awansu zawodowego dla pracowników urzędu 

gminy – na podinspektora oraz inspektora. Z tej okazji złożyłem wszystkim 

pracownikom podziękowania za pracę na rzecz naszej gminy i jej 

mieszkańców. Złożyłem też życzenia dla wszystkich uczestników spotkania. 

W godzinach wieczornych w Dworze OSTOIA w Klimkówce spotkałem się z 

LGD z Cieszyna – która odwiedziła nasze tereny a w sobotę 18 maja wzięła 

udział w plenerowej imprezie organizowanej w Rymanowie-Zdroju przez 

LGD ,,Dorzecze Wisłoka”. 

• 22 maja – uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej podczas którego 

przedłożone zostało m.in. sprawozdanie z finansowe z realizacji budżetu za 

2018 rok. 

• 23 maja – w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie w sprawie 

uciążliwości funkcjonowania zakładu Farmutil we Wróbliku Szlacheckim. W 

spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Firmy oraz radni, sołtysi i mieszkańcy 

Wróblików – Szlacheckiego i Królewskiego. Temat uciążliwości 

funkcjonowania tego zakładu powraca co jakiś czas – ostatnie spotkanie w 

takim poszerzonym składzie odbyło się w 2016 roku. Wniosek z tamtego 

spotkania wysunięty przez kierownictwo Firmy Farmutil był taki, że w 

przypadku dalszej uciążliwości zakładu dla mieszkańców ww. miejscowości 

podjęte zostaną działania likwidacyjne. W wyniku dyskusji ustalono, że w 

najbliższych 3 miesiącach prowadzony będzie monitoring uciążliwości 

zakładu – w przypadku braku poprawy podjęte zostaną działania zmierzające 

do jego likwidacji.  

W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w zorganizowanym spotkaniu 

z gestorami bazy noclegowej w Rymanowie-Zdroju. Podczas spotkania 

omówiono sprawy dotyczące poboru przez nich opłaty uzdrowiskowej w 

związku z nową uchwałą podjętą w tej sprawie.  

W tym dniu odbyła się też w obiekcie Gorzelni w Rymanowie uroczystość 

organizowana przez Powiat Krośnieński – Dzień Działacza Kultury, w której 

również uczestniczyłem. W tym roku odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej 

otrzymał – były radny Rady Miejskiej w Rymanowie – architekt zasłużony dla 

ratowania zabytkowych obiektów sakralnych na terenie naszej gminy – Stefan 
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Stempin – któremu gratulujemy wyróżnienia przyznanego przez Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyplomy przyznane przez Ministra 

otrzymali również: Jan Łabuda – nasz radny oraz Beata Radzięciak – którym 

również serdecznie gratulujemy. 

• 27 maja – w sali narad urzędu gminy gościliśmy delegację uczniów szkoły 

średniej z Niemiec – z Zagłębia Rurhy – którzy w ramach programu Erasmus 

przyjechali wraz z opiekunami kolejny raz do Rymanowa. Podczas spotkania 

przedstawiłem im najważniejsze informacje dotyczące naszej gminy, 

uzdrowiska, oświaty i samorządu. Uczniowie z Niemiec w swoich 

wypowiedziach mówili, że są bardzo pozytywnie zaskoczeni czystością na 

ulicach, ukwieceniem, stanem obiektów oświatowych oraz innej 

infrastruktury, krajobrazem itp. Spotkanie bardzo owocne i miłe. 

• 28 maja – odbyło się posiedzenie Komisji stałych Rady Miejskiej w 

Rymanowie oraz spotkanie wyjazdowe w Puławach. Podczas posiedzenia 

komisji omówiono m.in. wszystkie materiały planowane do procedowania 

podczas dzisiejszej sesji. 

• 29 maja – w Solinie uczestniczyłem w konferencji samorządowej 

organizowanej przez PSST w Rzeszowie podczas której omawiano bieżące 

sprawy dotyczące działalności gmin i powiatów. 

• 31 maja – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Wojciech Farbaniec 

( - ) 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Rymanów, 31 maja 2019 r.
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Interpelacje i zapytania – zgłoszone w okresie międzysesyjnym. 

 

W okresie od 26 kwietnia do 31 maja 2019 r. wpłynęły 3 wnioski. 

 

Radny Krzysztof Guzylak – złożył 3 wnioski (wszystkiego wnioski wpłynęły 

29 kwietnia): 

 

• Dotyczący zorganizowania spotkania w przedstawicielami zakładu 

utylizacyjnego Utires w związku z uciążliwością zapachową.  

W dniu 23 maja odbyło się spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami 

zakładu, radnymi, sołtysem, mieszkańcami Wróblika Szlacheckiego i 

Wróblika Królewskiego. Ustalono, że w najbliższych 3 miesiącach 

prowadzony będzie monitoring uciążliwości zakładu – w przypadku braku 

poprawy podjęte zostaną działania zmierzające do jego likwidacji.  

• Dotyczący utworzenia przystanku „na żądanie” we Wróbliku Szlacheckim ul. 

Kolejowa.  

Wniosek został przesłany do Podkarpackiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich 

w Rzeszowie. 

• Dotyczący zakupu wózków kilkumiejscowych dla Żłobka w Rymanowie.  
Wniosek przekazano do realizacji Pani Dyrektor Żłobka w Rymanowie.  

 

 

Informacja - wyjaśnienie: 

• Odpowiedzi na wnioski udzielane są w trybie KPA. 

• Wszystkie zgłoszone Interpelacje i zapytania, niezwłocznie po udzieleniu 

na nie odpowiedzi, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Rymanów w menu podmiotowym, w zakładce, Rada Miejska w 

Rymanowie – menu Interpelacje i zapytania radnych – 2019 rok. 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych 

od dnia 26.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. 

 

1. Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w 

Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą. 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

• Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.04.2019 r. zostało unieważnione w 25-

05-2019 r. Firma Handlowo-Usługowa ZALAS Mirosław Wrona, Leśniówka 70, 

38-458 Chorkówka, dostarczyła certyfikaty na nawierzchnię boiska i próbkę 

trawy, które nie odpowiadają parametrom technicznym określonymi w 

dokumentacji technicznej. 

 

• Obecnie kolejny wykonawca – PORT HALLS Sp. z o.o., ul. Komuny Paryskiej 

57/15, 50-452 Wrocław – został wezwany do przedłożenie dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 4 597 740,00 zł i udzielił 

gwarancji na 60 miesięcy.  

Termin wykonania zadania do dnia 02.04.2021 r.  

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 797 230,00 zł. 


