SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami za okres od 11 lutego do 28 marca 2011 roku
W dniu 11 lutego w godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym z
udziałem Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Rymanowie.
12 lutego odbyła się w Krośnie uroczystość otwarcia Hospicjum prowadzonego przez Caritas
Diecezji Przemyskiej, w której to uroczystości brałem udział.
Chciałbym wspomnieć, że w to piękne dzieło zaangażowane są od kilku lat nasze szkoły,
które w niedziele palmową rozprowadzają pod kościołami żonkile a zebrane datki przekazują
na konto Hospicjum.
W tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Sołectwa Rymanów Zdrój
– Deszno.
13 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze w Sołectwie Bzianka.
14-15 lutego uczestniczyłem w 2-dniowym szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę
Obrachunkowa dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów. Szkolenie dotyczyło
odpowiedzialności ww. za przestrzeganie przepisów z zakresu ustawy o finansach
publicznych.
16 lutego odbyło się spotkanie z nowo wybranymi sołtysami i członkami zarządów osiedli.
17 lutego uczestniczyłem w dwóch zebraniach sprawozdawczych w Wisłoczku i Posadzie
Górnej.
18 lutego odbyło się spotkanie z autorami planowanej do wznowienia monografii :
„Rymanów. Dzieje Miasta i Zdroju” prof. Feliksem Kirykiem, Januszem Koniecznym oraz
Rafałem Barskim właścicielem firmy wydawniczej RUTHENUS w Krośnie.
Podpisana została już umowa na wydanie ww. pozycji z wydawnictwem. Planuje się wydać
700 egzemplarzy książek do 30 listopada br.
20 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w Klimkówce.
21 lutego – odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej działającej przy
SPG ZOZ w Rymanowie. Tematem posiedzenia, które odbyło się z udziałem kierownictwa,
było omówienie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.
23 lutego odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych
Gminy z zakresu konieczności wdrożenia kontroli zarządczej. Szkolenie prowadziła Pani Ewa
Gawron – audytor.
24-25 lutego uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieliczce. Podczas
zebrania, które odbyło się z udziałem wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin
uzdrowiskowych z całej Polski omawiano sprawy dotyczące przyszłości uzdrowisk, w tym
prywatyzacji.
26 lutego odbyło się spotkanie z okazji 100-letnich urodzin mieszkańca Milczy Józefa
Hanusa.
W tym samym dniu uczestniczyłem razem ze swoim zastępcą w spotkaniu opłatkowym,
zorganizowanym dla Strażaków-Seniorów w Rymanowie – Posadzie Dolnej.
W godzinach wieczornych tego samego dnia odbyła się w Sali Gminnego Ośrodka Kultury
zabawa integracyjna dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy.

27 lutego uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych z Mieszkańcami Sieniawy i
Głębokiego.
29 lutego odbyło się spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w sprawie planowanego
wydania nowego albumu o Gminie Rymanów.
1 marca uczestniczyłem, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w spotkaniu z
Nadleśniczym Nadleśnictwa Rymanów. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw
dotyczących współpracy w zakresie planowanych do realizacji ścieżek i tras spacerowych.
2 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grypy Działania :Dorzecze Wisłoka” w Zarszynie, w którym uczestniczyłem razem
z Przewodniczącym Rady Miejskiej.
3-4 marca uczestniczyłem w 2-dniowej Konferencji zorganizowanej przez Podkarpackie
Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Solinie. Podczas ww. Konferencji omawiano
m.in. sprawy dotyczące aktualnych możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych.
5 marca odbyło sie w Milczy spotkanie ostatkowe zorganizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich i inne organizacje działające w wiosce. W spotkaniu uczestniczył też Pan
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz mój Zastępca.
6 marca w Domu „Sokoła” odbyły się uroczyste obchody Dnia Kobiet.
11 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Rzeszowie z udziałem Prezesa Zarządu Uzdrowiska
Rymanów S.A. oraz dr. nauk medycznych Andrzeja Wadowskiego – wojewódzkiego
konsultanta ds. reumatologii. Celem spotkania było omówienie możliwości stworzenia
dodatkowego profilu leczniczego w Rymanowie Zdroju – reumatologicznego. Obecnie
sprawa ta jest w końcowej fazie uzgodnień.
12 marca odbyła się Gminna Olimpiada w Tenisie Stołowym w Klimkówce.
14 marca razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej odbyłem w Rzeszowie spotkanie z
Członkami Zarządu Województwa Podkarpackiego w tym z Marszałkiem. Spotkania miały na
celu przybliżenie Zarządowi Województwa bieżących spraw związanych z realizacja
inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.
15 marca w Warszawie uczestniczyłem wraz z Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów
S.A. w spotkaniach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Ministerstwie Skarbu. Tematem spotkania były sprawy związane z planowanymi
inwestycjami w Uzdrowisku oraz planowanymi zamianami nieruchomości Pawilonu
Handlowego i kawiarni „Zielony Domek” w Rymanowie Zdroju.
22 marca odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. Tematem
posiedzeń było m.in. zaopiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesje Rady Miejskiej.
23 marca w Biurze Rady Miejskiej odbyło się spotkanie w sprawie zmian w organizacji
ruchu na terenie Rymanowa i Rymanowa Zdroju. W spotkaniu wzięli udział m.in. radni
reprezentujący miasto i uzdrowisko, Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Rymanowie i
kierownik Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Oddział w Rymanowie.
Ustalono, że pomimo dotychczasowych negatywnych stanowisk dotyczących lokalizacji
przejść dla pieszych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju organów uprawnionych do
opiniowania, należy ponownie wystąpić w tych sprawach do Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Należy też zaangażować do skutecznej realizacji tego zamiaru radnych do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

24 marca odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy SPG ZOZ w Rymanowie. Celem
posiedzenia było m.in. przyjecie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2010 rok oraz
zaopiniowanie planu na 2011 rok. Podczas posiedzenia omawiano tez sprawy dotyczące
bieżącego funkcjonowania SPG ZOZ w Rymanowie.
26 marca uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”
Do sprawozdania ze swojej działalności chcę dołączyć informacje dotyczące zebrań w
sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych
za okres od 01.01. do 28.03.2011 roku
- załącznik Nr 1
- załącznik Nr 2
Dziękuję za uwagę
Burmistrz Gminy
Rymanów
Wojciech FARBANIEC

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

SPRAWOZDANIE
z przebiegu zebrań w sołectwach i osiedlach Gminy Rymanów

Zebrania sprawozdawczo - wyborcze odbyły się w miesiącu lutym we wszystkich sołectwach i
osiedlach Gminy Rymanów. Zwoływane były z inicjatywy Burmistrza Gminy Rymanów
a terminy uzgodniono z sołtysami wsi i przewodniczącymi zarządów osiedli.
We wszystkich sołectwach dokonano wyboru rad sołeckich a w osiedlach w Rymanowie
i Rymanowie - Posada Dolna ukonstytuowały się zarządy osiedli wybierając spośród
swojego składu przewodniczącego zarządu osiedla. W Rymanowie Zdroju natomiast z
uwagi na rezygnację złożoną po wyborach przez 2 członków zarządu osiedla zarządzone
zostały na dzień 27 marca br. wybory uzupełniające.
Podczas zebrań Burmistrz Gminy, Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz Gminy złożyli
sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2010 rok, przedstawili zadania planowane
do realizacji w roku bieżącym w poszczególnych miejscowościach. Pomoc w obsłudze
technicznej zebrań zapewnili pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni za opiekę nad
poszczególnymi jednostkami pomocniczymi gminy.
Przyjęto następujący porządek zebrania:
1) Sprawozdanie Sołtysa wsi /Przewodniczącego Zarządu Osiedla z realizacji zadań w
mijającej kadencji.
2) Sprawozdanie Burmistrza Gminy z realizacji budżetu gminy za 2010 rok;
3) Wybory rad sołeckich – ukonstytuowanie się zarządów osiedli poprzez wybór
przewodniczącego zarządu
4) Wolne wnioski i zapytania.
Frekwencja na zebraniach była niska i wynosiła w gminie niespełna 6,9 %.
W poszczególnych sołectwach kształtowała się następująco: największa w Wisłoczku 18,1 %;
Bałuciance 15,38%; w Zmysłówce 14,82 %; Puławach 13,38%; Łazach 12,94 %; Głębokiem
6,77 %; Wróbliku Królewskim 5,88 %; Króliku Polskim 5,64 %; Klimkówce 5,21 %;
Sieniawie 4,57 %; Rymanowie (Posada Dolna) 4,39 %; Milczy 4,18 %; Rymanowie Zdroju
3,99 %; Ladzinie 3,70 %; Posadzie Górnej 2,84%; Bziance 2,76%; Wróbliku Szlacheckim
2,28%; w Desznie 2,11 %, i w Rymanowie 1,46 %.
Podczas zebrań podjęto 8 uchwał i zgłoszono ogółem 148 wniosków.
Uchwały dotyczyły wyrażenia opinii w sprawie sprzedaży lub wydzierżawienia działek mienia
gminnego pozostających w zarządzie sołectw (Królik Polski; Klimkówka; Głębokie), obniżki
ceny drewna tartacznego i opałowego dla mieszkańców (Klimkówka, Rymanów- Posada
Dolna) oraz przyjęcia planów odnowy miejscowości (Posada Górna)
Zgłaszane wnioski najczęściej dotyczyły następujących spraw:

1) Budowy i remontów nawierzchni dróg i chodników, przejść dla pieszych oraz
ustawienia barier wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych (Bzianka, Głębokie, Posada
Górna, Puławy, Rymanów, Rymanów - Posada Dolna, Wisłoczek)
2) Budowy i remontów nawierzchni dróg gminnych, placów, chodników oraz ułożenie
barier i korytek wzdłuż tych dróg (Bałucianka, Deszno, Głębokie, Królik Polski, Ladzin,
Milczą, Posada Górna, Rymanów, Rymanów Zdrój, Wisłoczek, Wróblik Królewski,
Zmysłówka)
3) Budowy, modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego, parków, placów i obiektów
gminnych (Bałucianka, Deszno, Głębokie, Królik Polski, Ladzin, Łazy, Posada
Górna, Puławy, Rymanów)
4) Rozbudowy parkingów (Milczą, Rymanów, Wisłoczek)
5) Naprawy dróg polnych, regulacji rzek i oczyszczenia rowów przydrożnych (Bałucianka,
Głębokie, Królik Polski, Klimkówka, Posada Górna, Puławy, Wisłoczek, Wróblik
Szlachecki)
6) Rozwiązania problemów komunikacyjnych, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych,
progi zwalniające, budowa trzeciego pasa jezdni, znaki drogowe, (Rymanów, Deszno,
Posada Górna)
7) Napraw y wiat przystankowych (Bałucianka, Klimkówka; Łazy)
8) Remontów mostów i przepustów drogowych (Bałucianka, Deszno, Głębokie, Posada
Górna, Puławy, Wisłoczek, Rymanów)
9) Wycinki drzew i krzewów przydrożnych (Klimkówka, Wisłoczek)
10) Budowy, naprawy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (Królik Polski,
Puławy, Rymanów, Rymanów Posada Dolna, Rymanów Zdrój)
11) Modernizacji płyty boiska sportowego (Milczą, Posada Górna)
12) Organizacji zbiórki śmieci i odpadów przeznaczonych do recyklingu (Bałucianka, Łazy)
13) Budowy, remontów i napraw urządzeń w Domach Ludowych i remizach OSP (Bzianka,
Bałucianka, Głębokie, Posadzie Górnej, Sieniawa)
14) Budowy ogrzewania gminnych obiektów użyteczności publicznej (Milczą)
15) Oznakowania
dróg
gminnych
i
powiatowych
oraz
zwiększenia
bezpieczeństwa przejazdu (Deszno, Bzianka, Rymanów, Rymanów Zdrój)
16) Rozwiązania problemu dostępu do lekarzy specjalistów: okulisty, stomatologa w SPG
ZOZ w Rymanowie (Bałucianka, Milczą, Rymanów, Sieniawa)
17) Utrzymania zimowego dróg (Królik Polski, Milczą)
18) Regulacji rzek i naprawy usuwających się brzegów rzek (Deszno, Klimkówka)
19) Inwestycji gminnych (rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie,
zagospodarowania parku
dworskiego
w
Rymanowie,
budowy
hali
widowiskowo-sportowej w Rymanowie, budowy sali gimnastycznej w Milczy,

modernizacji placów zabaw , budowy krytego basenu w Rymanowie Zdroju, budowy
nadajników sieci telefonii komórkowej,)
20) Innych spraw organizacyjno-administracyjnych:
(udzielenie pomocy w naprawie domu Szczęsnych w Głębokiem, utworzenia klubu
młodzieżowego w Klimkówce, zorganizowania punkt skupu zwierząt dla rolników,
zagospodarowania Domu Ludowego w Ladzinie, przywrócenia kursu autobusowego do II
Łazów, adaptacji budynku b. hotelu leśnego na potrzeby szkoły w Puławach, rozwiązania
problemu wyprowadzania psów do parku dworskiego, ustawienia nowych tablic
informacyjnych i na klepsydry, ogólnodostępnej sieć internetowej, sprawy powszechnego
dostępu mieszkańców do stadionu Orlika w Rymanowie, zwiększenia liczby patroli Straży
Miejskiej, utworzenia punktów przedszkolnych, zaktualizowania map geodezyjnych,
wykonania operatu geodezyjnego i wprowadzenie nazw ulic, zniesienia opłaty parkingowej
przy SPG ZOZ ,itp.)
Wszystkie zgłoszone wnioski poddane zostały szczegółowej analizie i przekazane do
załatwienia. Sprawy niewymagające opracowania dodatkowej dokumentacji i możliwe do
załatwienia bez ingerencji budżetu gminy załatwione zostaną w trybie niezwłocznym..
Wnioski, których realizacja nie należy do zadań własnych gminy zostaną przesłane do
urzędów i instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Pozostałe wnioski, leżące w gestii Gminy zrealizowane zostaną ramach budżetu Gminy w
roku bieżącym bądź w latach następnych

Załącznik Nr 2
do sprawozdania

WYKAZ POSTĘPOWAŃ Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU
od dnia 1 stycznia do 28 marca 2011 roku
1. Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na
internat – II etap – postępowanie rozstrzygnięte.
Umowa zawarta w dniu 25.02.2011r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo –
Handlowym ,,Femix” Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Krakowska 13 na kwotę 198 266,87 zł
brutto.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 249 819,48 zł brutto.
2. Budowa przeznaczonych do użytku publicznego boisk sportowych w Bałuciance,
Króliku Polskim i Rymanowie Zdroju – postępowanie rozstrzygnięte
Umowa zawarta w dniu 23.02.2011r. z OLFA – Olaf Borek Ustrobna 313, 38-406 Odrzykoń
na kwotę 170 355,00 zł brutto.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 188 971,12 zł brutto.
3. Budowa sieci wody zimnej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywej w Rymanowie –
postępowanie rozstrzygnięte.
Umowa została zawarta w dniu 25.03.2011r. z Zakładem Produkcyjno – Usługowo –
Handlowym ,,KUBAPOL”, Dobieszyn 102, 38-460 Jedlicze na kwotę 134 470,40 zł brutto.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 280 000,00 zł brutto.
4. Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na
internat – wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem oraz elewacji – postępowania w trakcie
rozstrzygania.
Złożono 11 ofert, z których najniższa opiewa na kwotę 143 130,93 zł brutto.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 147 961,51 zł brutto.
5. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z
zapleczem – postępowania w trakcie rozstrzygania.
Złożono 9 ofert, z których najniższa opiewa na kwotę 967 871,75 zł brutto.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 1 282 000,00 zł brutto.
6. Utrzymanie zieleni miejskiej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w roku 2011 –
postępowanie rozstrzygnięte.
Umowa została zawarta w dniu 25.03.2011r. z Zakładem Aktywizacji Zawodowej PSOUU,
ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój na kwotę 70 821,90 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania 70 724,50 zł brutto.
7. Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój, ul.
Wyspiańskiego, Wierzbowa, Krzemienna w Rymanowie Zdroju – przetarg został
ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
01.04.2011r.
8. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego – przetarg został ogłoszony w
Biuletynie Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2011r.

