
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

 z działalności pomiędzy sesjami za okres od 29 marca do 19 maja 2011 roku 

 

 - 29 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

-  30 marca uczestniczyłem w spotkaniu w Puławach m.in. z udziałem radnego i projektanta  

- architekta. Podczas spotkania omówiono wstępnie propozycję adaptacji „Hotelu Leśnego” 

 na szkołę w aspekcie aplikacji o środki finansowe na ten cel z RPO – Schemat Edukacyjny. 

Planowany nabór wniosków to styczeń 2012 r. 

- 1 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem Prezesa Stowarzyszenia „Nasz 

Rymanów”, TG „Sokół” oraz dyrekcji ZSP w Rymanowie. Celem spotkania było omówienie 

spraw dotyczących obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. 

- 7 kwietnia w Rzeszowie odbyła się z inicjatywy Marszałka Województwa Podkarpackiego 

uroczystość rocznicowa poświęcona katastrofie smoleńskiej połączona z odsłonięciem tablicy 

pamiątkowej poświęconej Leszkowi Deptule, byłemu Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego i Posłowi na Sejm RP, który zginął 10 kwietnia ubiegłego roku. 

- 8 kwietnia uczestniczyłem w uroczystościach rocznicowych zorganizowanych przez 

Starostę Krośnieńskiego. 

- 10 kwietnia odbyły się uroczystości gminne poświęcone katastrofie smoleńskiej i rocznicy 

zbrodni katyńskiej 

 - 12 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu na cmentarzu komunalnym w Rymanowie. Celem 

spotkania, w którym wzięli udział również członkowie Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, 

było ustalenie programu wspólnych prac konserwatorskich na zabytkowych pomnikach 

nagrobnych przewidzianych do wykonania w 2011 r. 

- 14 kwietnia w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu dyrekcji PGNiG  

w Sanoku. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z planowanym do wykonania 

odwiertem w części południowo – zachodniej Posady Górnej. W tym samym dniu 

uczestniczyłem razem z Zastępcą Burmistrza i Dyrektorem GOK w spotkaniu na Słowacji  

w Kračúnowcach. Celem spotkania, w którym ze strony partnera ze Słowacji uczestniczył 

starosta i radni, było omówienie planowanych imprez sportowych i kulturalnych na rok 2011. 

- 15 kwietnia uczestniczyłem w organizowanym przez Nadleśnictwo Rymanów „Dniu 

Ziemi” w Rymanowie Zdroju. 

 - 18 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyły się konsultację w sprawie 

planowanej nowelizacji ustawy samorządowej. W spotkaniu brał udział m.in. prof. Jerzy 

Regulski. 

- 20 kwietnia w Komborni odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów poświęcony omówieniu 

planowanej w czerwcu konferencji samorządowej. 

- 3 maja odbyły się gminne obchody 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

- 4 maja razem ze Skarbnikiem Gminy uczestniczyliśmy w uroczystym podpisaniu umowy  

w  Urzędzie Marszałkowskim  w Rzeszowie z PROW „Odnowa i Rozwój Wsi”. W ramach 

tego projektu realizujemy dokończenie budowy domu Ludowego w Głębokiem i remont 

Domu Ludowego w Klimkówce. 

 - 9 maja odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowania 

wniosku m.in. na budowy wodociągu w Posadzie Górnej i wymiany starej sieci 

wodociągowej w północnej części Rymanowa. Ogłoszony został nabór wniosków w ramach 

RPO –termin naboru do 10 czerwca br. 



 

- 11 maja w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem przedstawicieli 

Spółki „Duo Circuli”. Spotkanie poświęcone było tegorocznej organizacji wyścigu o „Puchar 

Uzdrowisk Karpackich”. 

- 12 maja uczestniczyłem w konferencji poświęconej lecznictwu sanatoryjnemu dzieci  

w Rymanowie Zdroju. W tym samym dniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia 

węgielnego pod budowę budowy sali gimnastycznej w Króliku Polskim 

- 13 maja w godzinach porannych odbyłem spotkanie z dr Tomaszem Solińskim. Celem 

spotkania było omówienie założeń do opracownania Strategii Rozwoju Gminy Rymanów w 

ramach Klastra Uzdrowiskowego. W tym samym dniu odbyły się posiedzenia stałych komisji 

Rady Miejskiej podczas, których zaopiniowano  m.in. projekty uchwał na dzisiejszą sesję 

Rady Miejskiej. 

- 14 maja w Posadzie Górnej odbył się Gminny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy OSP  

z terenu Gminy Rymanów, w którym razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz 

Zastępca Burmistrza uczestniczyłem. W godzinach popołudniowych w Auli ZSP  

w Rymanowie odbyło się uroczyste spotkanie harcerzy po latach. W spotkaniu wzięło udział 

około 70 osób z całej Polski, którzy w latach 50-tych i 60-tych byli harcerzami w szkole  

w Rymanowie. 

- 15 maja uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej w spotkaniu  

w Rymanowie i Rymanowie Zdroju z udziałem Wicemarszałka Województwa 

Podkarpackiego Zygmunta Cholewińskiego. Cele spotkania było omówienie spraw 

związanych z kontynuacją budowy chodnika przy ulicy Kolejowej w Rymanowie oraz innych 

inwestycji drogowych. 

- 16 maja razem z Zastępcą Burmistrza uczestniczyłem w prezentacji planowanego wydania 

albumu o Gminie Rymanów 

- 17 maja odbyły się uroczystości wręczenia 22 parom medali za długoletnie pożycie 

małżeńskie. W uroczystości poprzedzonej Mszą Świętą, wzięli udział Księża Proboszczowie  

z Parafii z Rymanowa i Rymanowa Zdroju, Przewodniczący Rady Miejskiej, Zastępca 

Burmistrza, Sekretarz  i Skarbnik Gminy. 

- 18 maja uczestniczyłem w spotkaniu związanym z wizytacją Kuratorium Oświaty w 

Rzeszowie w ZSP w Klimkówce. W godzinach popołudniowych i wieczornych z delegacją 

uczestniczyliśmy uroczystościach odsłonięcia pomnika Jana Pawła II w Kračúnovcach na 

Słowacji. 

- 19 maja w Muzeum Historycznym w Dukli odbywały się uroczystości: „Dnia Działacza 

Kultury” organizowane przez Starostę Krośnieńskiego. 

 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączony jest załącznik nr 1 informacje dotyczące 

postępowań z zakresu zamówień publicznych za okres od 29.03. do 19.05.2011 roku 

         

          Dziękuję za uwagę 

           Burmistrz Gminy 

                Rymanów 

         

        Wojciech FARBANIEC 

 

 



           

          Załącznik Nr 1 

          do sprawozdania 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

29.03. 2011 r. do dnia 18.05.2011r. 

 
 

1. Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój, ul. 

Wyspiańskiego, Wierzbowa, Krzemienna w Rymanowie Zdroju  
Przetarg został unieważniony w dniu 01.04.2011r. – oferta z najniższą ceną przewyższyła 

kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 140 000,00 zł. 

Oferta z najniższą ceną 244 819,52 zł brutto. 

 

2. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego 

Umowa została zawarta w dniu 07.04.2011r. z REX AUTO Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 49B,  

35-304 Rzeszów na kwotę 80 090,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 79 950,00 zł. 

 

3. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy 

dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-

III SP w Gminie Rymanów” 

Zamówienie obejmowało 41 części, 

Umowy zostały zawarte w dniu 12.04.2011r. z nauczycielami pracującymi w szkołach na 

terenie Gminy Rymanów. 

Postępowanie w części 41 - dostawa pomocy dydaktycznych zostało unieważnione – brak 

ofert. 

 
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remont ul. Wyspiańskiego wraz z robotami 

towarzyszącymi w miejscowości Rymanów Zdrój 

Postępowanie w trakcie. 

 

5. Wykonanie studni wierconych S-1, S-2, S-3, pompowań pomiarowych oraz 

dokumentacji dla wodociągu w Rymanowie. 

Umowa została zawarta w dniu 18.05.2011r. z Serwisem Robót Wiertniczych,  

ul. Jana Pawła II 51, 38-450 Dukla  na kwotę 115 792,20 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 117 000,00 zł. 

 

6. Remont drogi gminnej nr ewid. 1613 w Głębokiem 

Podpisanie umowy planowane jest na dzień 19.05.2011r. z  firmą Drogbud” Podkarpacki 

Holding Budowy Dróg  Sp. z o.o.  ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów na kwotę 79 928,78 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 87 318,66 zł. 

 

 

7. Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie 

Podpisanie umowy planowane jest na dzień 23.05.2011r. z  Zakładem Produkcyjno – 

Usługowym Dromet, ul. Pogodna 21,37-500 Jarosław na kwotę 322 795,05 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania 312 505,89 zł. 

 



 

8. Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja 

nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 13.05.2011r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2011r. 

 

9. Remont budynku Domu Ludowego w Milczy 

Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 10.05.2011r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2011r. 

 

10. Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju – Etap III 

Przetarg nieograniczony został ogłoszony w dniu 10.05.2011r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


