
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 1 do 28 października 2011 roku 

 

 - 1 października uczestniczyliśmy razem z Zastępcą Burmistrza w spotkaniu 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Czyń dobro mimo wszystko”. Spotkanie odbyło się 

w Dworze Kombornia. Podczas spotkania odbyła się m.in.  licytacja obrazów namalowanych 

przez artystów – wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie. Część 

dochodu z licytacji przeznaczono dla PSOUU – Koło w Rymanowie. 

- 3 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami PGNiG w Sanoku. Celem 

spotkania była m.in. ocena postępów prac związanych z projektowaniem drogi planowanej do 

wykonania w przyszłym roku. Droga prowadzić będzie do terenu planowanego próbnego 

odwiertu. 

- 4 października w godzinach porannych uczestniczyłem w spotkaniu roboczym                          

z wykonawcą sali gimnastycznej przy ZSP w Króliku Polskim. W spotkaniu uczestniczyli 

również inspektor nadzoru, radny Andrzej Pitrus oraz dyrektor ZSP w Króliku Polskim Marta 

Kogut. Podczas spotkania omówiono postęp robót oraz bieżące sprawy związane z ich 

kontynuowaniem. W tym samym dniu odbyło się spotkanie z udziałem Wójta Gminy Osiek 

Jasielski – Mariuszem PYKOSZEM. Spotkanie dotyczyło wymiany doświadczeń związanych 

z funkcjonowaniem oświaty w obu granicach. 

- 7 października uczestniczyłem w Chyrowej w spotkaniu liderów organizacji 

pozarządowych z terenu powiatu krośnieńskiego. Spotkanie poświęcone było m.in. 

podsumowaniu działalności stowarzyszeń za 2011 rok. 

- 8 października razem z Z-cą Burmistrza, uczestniczyliśmy w Powiatowym Zjeździe 

Sprawozdawczo - Wyborczym OSP w Iskrzyni. Podczas Zjazdu m.in. wybrano nowe władze 

powiatowe Związku OSP. 

- 10 października w godzinach porannych na zaproszenie Starosty Sanockiego 

uczestniczyłem w spotkaniu dotyczącemu projektowaniu mostu w Pastwiskach. W spotkaniu 

uczestniczyli m.in. Zarząd Powiatu Sanockiego na czele ze Starostą Sanockim, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Rymanów oraz projektant. Projektant zadeklarował, że mimo pewnych 

trudności gotowy projekt nowego mostu powinien być gotowy na koniec bieżącego roku. 

 W godzinach wieczornych uczestniczyłem w Walnym Zebraniu LGD „Dorzecze 

Wisłoka” w Zarszynie. 

- 13 października uczestniczyłem razem z Z-cą Burmistrza w spotkaniu z właścicielem firmy 

„COMP-SERWIS” Radosławem Bilskim. Spotkanie dotyczyło ostatecznych warunków 

umowy na uruchomienie dostępu do Internetu socjalnego dla mieszkańców naszej gminy oraz 

tzw. hot spotów w Rymanowie Zdroju i Rymanowie. 

 W godzinach popołudniowych w ZSP w Posadzie Górnej odbyły się gminne 

uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Podczas spotkania m.in. 

wręczono 11 Nauczycielom Nagrody Burmistrza. 

- 16-18 października razem z Prezesem Zarządu Uzdrowiska Rymanów S.A. Pawłem 

SZCZYGŁEM oraz Naczelnym Lekarzem Podkarpackich Uzdrowisk Sławomirem 

SZCZEPANIAKIEM uczestniczyliśmy w XX Kongresie Uzdrowisk Polskich w Połczynie 

Zdroju. Kongres poświęcony był m.in. aktualnym problemom lecznictwa uzdrowiskowego, 

prywatyzacji spółek Skarbu Państwa, rozwojowi uzdrowisk w Polsce. W Kongresie 

Uzdrowisk uczestniczyli m.in. przedstawiciele ministerstw: zdrowia i skarbu państwa, NFZ, 

prezesi zarządów uzdrowisk, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin uzdrowiskowych.  

 

 



 

- 19-20 października odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie. 

Podczas posiedzeń m.in. przedstawione zostały zaplanowane informacje oraz do 

zaopiniowania projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. 

- 21 października odbyło się w Woli Sękowej wyjazdowe szkolenie dla dyrektorów szkół 

prowadzonych przez samorząd gminny. Szkolenie dotyczyło m.in. odpowiedzialności                   

z zakresu finansów publicznych oraz omówieniu ramowych statutów szkół. 

- 23 października uczestniczyłem w Biesiadzie Kół Gospodyń Wiejskich w Głębokiem.             

W potkaniu integracyjnym uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej i radni,            

Z-ca Burmistrza, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, delegacje miejscowości                     

w których funkcjonują KGW oraz prezesi i naczelnicy OSP z terenu Gminy Rymanów. 

Podczas spotkania podziękowano wszystkim społecznikom za całoroczną działalność, w tym 

za kultywowanie tradycji i kultury. 

- 24 października – uczestniczyłem, razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą 

Burmistrza w spotkaniu z Zarządem Kółka Rolniczego w Rymanowie. Spotkanie poświęcone 

było sprawom związanym z ostatecznymi uzgodnieniami dotyczącymi zamiany 

nieruchomości. Na planowanej do pozyskania działce będzie, jak Państwo wiedzą,                       

w przyszłości budowany obiekt Urzędu Gminy.  Rozstrzygnięcie ogłoszonego konkursu na 

koncepcję obiektu nastąpi 2 listopada. Do udziału w konkursie wpłynęło 12 prac.                          

Z projektantem, który wygra konkurs zawarta zostanie umowa na wykonanie projektu 

budynku urzędu gminy. Mamy nadzieję, że w drugiej połowie przyszłego roku rozpoczęta 

zostanie budowa. 

- 26 października wizytowałem realizowane inwestycje na terenie naszej gminy w aspekcie 

przede wszystkim terminowości ich zaawansowania. W tym dniu odbyłem spotkanie                        

w Zakładzie Energetycznym w Krośnie. Spotkanie, w którym uczestniczył dyrektor ze swoim 

kierownictwem, poświęcone było planowanym inwestycjom na terenie naszej gminy, które                 

to inwestycje mają poprawić jakość zaopatrzenia w energię naszych mieszkańców. Obecnie 

roboty w tym zakresie prowadzone są w Bałuciance, Rymanowie i Rymanowie Zdroju,                 

a planowane są w najbliższym czasie w Sieniawie. Większość robót związanych jest                     

z wymianą słupów, zamianie okablowania na izolowane oraz budowie stacji 

transformatorowych. 

- 27 października  uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem dyrektora ZSP Klimkówce oraz 

projektantem. Spotkanie poświęcone było omówieniu koncepcji wielofunkcyjnego boiska 

sportowego. 

- 28 października tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 

zamówień publicznych za okres od 01.09. do 27.10.2011 roku 

        

         

           Burmistrz Gminy 

                Rymanów 

         

        Wojciech FARBANIEC 

 
 

 

 



          Załącznik Nr 1  

          do sprawozdania 

 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

01.09.2011r. do 27.10.2011r. 
 

1. . Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji 

projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Umowy zostały podpisane w dniu 01.09.2011r. na 5 części zamówienia z 5 wybranymi 

wykonawcami. 

 

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

nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” 

Umowy zostały podpisane w dniu 07.09.2011r. na 9 części zamówienia z 2 wybranymi 

wykonawcami. 

 

3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym w Rymanowie 

Umowa została zawarta w dniu 30.09.2011r. z Firmą Handlowo – Usługową ,,FENIX” 

Mieczysław Lorenc, ul. Bohaterów II Wojny Światowej 18 na kwotę 147 200,00 zł. (Umowa 

zawarta na 3 lata). 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 150 000,00 zł. 

 

4. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4 000 000 PLN 

Umowa została zawarta w dniu 10.10.2011r. z ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rzeszowie, 

ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów na kwotę 786 543,17  zł. (Umowa kredytowa na okres  

5 lat). 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 907 000,00 zł. 

 

5. Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa 

oświetlenia ulicznego ul. Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju 

Umowa została zawarta w dniu 07.10.2011r. z Zakładem Usług Elektrycznych  

Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów kwotę 118 880,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 125 000,00 zł. 

 

6. Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy budynku 

Urzędu Gminy w Rymanowie  

W przedmiotowym konkursie złożono 12 prac konkursowych. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02.11.2011r. 

 

7. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonach 2011/2012, 

2012/2013 i 2013/2014 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.10.2011r., wpłynęło 3 oferty. 

 

8. Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły w Króliku Polskim 

Przetarg został ogłoszony w dniu 14.10.2011r. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2011r. 

 
 


