SPRAWOZDANIE BURMISTRZA
z działalności pomiędzy sesjami
za okres od 6 października 2012 r. do 30 października 2012 r.

- 8 października – uczestniczyłem w posiedzeniu Rady LGD „Dorzecze Wisłoka”.
Przedmiotem posiedzenia była ocena złożonych wniosków w ramach PROW „Odnowa
i Rozwój Wsi”. Dwa wnioski z terenu naszej gminy zyskały na wstępną akceptację i wskazane
zostały do dofinansowania tj. wniosek złożony przez gminę na budowę małego boiska
w Rymanowie Zdroju oraz wniosek złożony przez Fundację „Elementarz” z Katowic na
budowę boiska przy Szkole w Głębokiem. O dalszych losach wniosków będę Wysoką Radę
informował.
- 9 października – odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie z udziałem m.in. Dyrektora Rejonu
Energetycznego w Sanoku Jana Gagatko w związku ze zmianą rejonizacji obsługi naszej gminy
od 1 września br. z RE – Krosno na RE - Sanok. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. bieżące
sprawy związane ze współpracą na najbliższy okres.
- 11 października – odbyła się gminna uroczystość z okazji DEN w Króliku Polskim. Podczas
uroczystości, w której uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół i placówek z terenu naszej gminy,
nauczyciele, Przewodniczący Rady Miejskiej z radnymi związanymi z oświatą, wręczone
zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli mianowanych, którzy zdali
egzamin w lipcu br. przed Komisją powołaną przez Burmistrza.
- 13 października – uczestniczyłem, na zaproszenie Rektora w inauguracji roku
akademickiego Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach –
Wydział Zamiejscowy w Krośnie. Studentami tej uczelni są również mieszkańcy naszej gminy.
- 14 października – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Zastępcą Burmistrza
uczestniczyłem w całodniowym spotkaniu z udziałem 25 osobowej grupy Szwajcarów, którzy
przybyli z rewizytą do Królika Polskiego. Informuję, że mieszkańcy Parafii Berg
w Szwajcarii utrzymują kontakt z Parafią w Króliku Polskim za pośrednictwem ojca
Franciszkanina – Polaka, który przez 15 lat był proboszczem tamtej parafii. Kilka lat temu
grupa mieszkańców z naszej gminy na zaproszenie Szwajcarów gościła w Parafii Berg.
Owocem ostatniego spotkania jest intencja nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Rymanów
i Gminą Berg. Stosowny list intencyjny w tej sprawie zostanie skierowany do Burmistrza tej
miejscowości w najbliższym czasie.
- 15 - 16 października – uczestniczyłem w konferencji organizowanej w Przemyślu przez
PSST. Tematyka ww. konferencji związana była z aktualnymi problemami oświatowymi oraz
tzw. gospodarką śmieciową.
- 17 października – na zaproszenie sekcji emerytów ZNP uczestniczyłem w uroczystości
z okazji DEN. Przekazałem w imieniu władz samorządowych życzenia okazjonalne dla
wszystkich, którzy są już na zasłużonych emeryturach.
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- 18 października – uczestniczyłem w inauguracji ćwiczeń strażackich organizowanych przez
PSP w Sanoku w Rudawce Rymanowskiej i okolicach. Ćwiczenia odbyły się z wielkim
rozmachem i dotyczyły wielu zagrożeń i zadań. W ćwiczeniach uczestniczyło m.in.
kilkadziesiąt zastępów strażackich PSP i OSP, GOPR, Straży Granicznej, Pogotowania
Ratunkowego z udziałem helikoptera. Swoje zadania realizowali też strażacy ochotnicy
z Rymanowa i Posady Dolnej.
- 19 października – w związku z prowadzoną planowaną kompleksową kontrolą działalności
naszej gminy przez RIO w Rzeszowie odbyło się czytanie i podpisanie protokołów
pokontrolnych , w których to czynnościach uczestniczyłem razem z Panią Skarbnik.
- 20 października – na zaproszenie Polskiej Izby Architektów uczestniczyłem w Krynicy
Zdroju w Konferencji dotyczącej górskich i podgórskich uzdrowisk. Jednym z tematów
poruszanych podczas konferencji była prywatyzacja i komunalizacja uzdrowisk. Informuję,
że wniosek w sprawie komunalizacji Horyńca – Zdroju i naszego uzdrowiska został przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego złożony do MSP, wszyscy oczekujemy na
stanowisko Ministra w tej sprawie.
- 23-24 października – odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej podczas,
których m.in. omawiano i opiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.
- 25 października – byłem w Warszawie. Odbyłem spotkanie z W-ce Prezesem NFOŚiGW
w sprawie rozliczeń związanych udzielonymi pożyczkami m.in. na budowę kanalizacji
w Sieniawie, Wróblikach i Milczy. W Centrum Edukacji Artystycznej z dyrektorem dr.
Zdzisławem Bujanowskim omówiliśmy sprawę dotyczącą planowanego założenia od 1
września 2013 r. samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie. W departamencie
Dróg i Autostrad Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się
umówione spotkanie z Z-cą Dyrektora Beatę Leszczyńską. Spotkanie dotyczyło spraw
związanych z rezerwą finansową na rok 2013 na infrastrukturę mostową. Trwają prace komisji
wspólnej rządu i samorządu w tej sprawie, gdyż są zakusy MF na jej likwidację, a dzięki tej
rezerwie wybudowano i przebudowano tysiące mostów w Polsce, szczególnie będących
w zarządzie powiatów. O rezultatach starań związanych z budową mostu na Wisłoku
w Pastwiskach będę Wysoką Radę na bieżąco informował.
- 25 - 26 października – na zaproszenie i koszt właściciela Firmy „FARMUTIL” w Śmiłowie
Henryka STOKŁOSY, którego własnością jest również zakład utylizacyjny we Wróbliku
Szlacheckim, w wyjeździe studyjnym uczestniczyła grupa 16 osobowa reprezentująca Radę
Miejską, gminę i społeczność lokalną Wróblika Szlacheckiego, Królewskiego i Milczy.
Wyjazd miał na celu, jak wspomniał Pan Przewodniczący zapoznanie się z działalnością
ogromnej jak na polskie warunki Firmy, która jest nowoczesna i zatrudnia ok. 7 tys. Ludzi.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu są pod wielkim wrażeniem pozytywnych spostrzeżeń. Są też
deklaracje ze strony właścicieli Firmy „FARMUTIL”o dalszym inwestowaniu w zakład
utylizacyjny we Wróbliku Szlacheckim, którego funkcjonowanie ma ulec znaczącej poprawie.
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- 28 października - uczestniczyliśmy wspólnie w odsłonięciu pomnika Jana Pawła II
w Rymanowie Zdroju.
- 30 października - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.

Wojciech FARBANIEC
Burmistrz Gminy Rymanów

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu
zamówień publicznych realizowanych od dnia 02.10. 2012 r. do dnia 29.10.2012 r. tj.:

1. Wyposażenie sali gimnastycznej ZSP w Króliku Polskim w sprzęt i urządzenia
sportowe
W dniu 18.10.2012 r. zawarta została umowa z Firmą Produkcyjno – Handlową PESMENPOL
Edward Niepsuj, 32 - 425 Trzemeśnia 53, na kwotę 58 989,57 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 69 925,50 zł.
Termin realizacji zadania do 25 dni od daty podpisania umowy.
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