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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 8 września 2012 r. do 5 października 2012 r. 

 

 

- 9 września – na zaproszenie organizatorów uczestniczyłem w turnieju piłki siatkowej w Hali 

Sportowej w Sieniawie. 

- 10 września – odbyłem spotkanie z ks. Proboszczem Parafii Św. Wawrzyńca w Rymanowie 

Mieczysławem Szostakiem. Celem spotkania było omówienie spraw dotyczących regulacji 

własnościowych dróg polnych będących we władaniu gminy,  a w księgach wieczystych 

stanowiących własność Probostwa w Rymanowie. O efektach ostatecznych ustaleń w tej 

sprawie poinformuję Wysoką Radę.   

- 12 września – odbył się w Iwoniczu – Zdroju Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego. Konwent poświęcony był m.in. gospodarce śmieciowej i współpracy gmin  

z Zarządem Powiatu Krośnieńskiego w zakresie inwestycji drogowych. W Konwencie 

uczestniczył Pan Starosta Jan Juszczak. 

- 17 września – na zaproszenie posła Piotra Babinetza, razem z Przewodniczącym Zarządu 

Osiedla Nr 1 w Rymanowie Czesławem Szajną  uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia 

tablicy katyńskiej w kościele Farnym w Krośnie.  

- 18 września – w Rymanowie Zdroju w kawiarni „Zielony Domek” odbyło się spotkanie 

Zarządu Województwa Podkarpackiego na czele z Marszałkiem Mirosławem Karapytą oraz 

dyrektorami departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

W spotkaniu uczestniczyli też Wójtowie i Burmistrzowie podkarpackich gmin 

uzdrowiskowych oraz prezesi i właściciele podmiotów leczniczych ww. uzdrowisk. Tematem 

zasadniczym poruszanym podczas spotkania była sprawa komunalizacji Rymanowa Zdroju        

i Horyńca – Zdroju przez samorząd województwa. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły 

podczas spotkania 6 Marszałków Województw z MSP, do końca września br. zainteresowane 

samorządy mają złożyć wnioski do MSP w sprawie woli komunalizacji uzdrowisk. 

Nadmieniam, że dzięki wspólnym zabiegom o komunalizację zmieniło się też nastawienie w tej 

sprawie MSP, które ten problem deklaruje rozwiązać po myśli wnioskodawców. Jaki będzie             

z tego efekt końcowy – zobaczymy. 

- 19 września – odbyło się spotkanie z GDDKiA w Rzeszowie. Przedmiotem spotkania było 

omówienie planowanych do realizacji inwestycji na terenie naszego miasta oraz innych sprawy  

z tym związanych. Obecnie realizowany jest II etap przebudowy drogi krajowej DK 28 od 

strony zachodniej miasta. Zakres robót to m.in. odwodnienie, zabezpieczenie skarpy od strony 

północnej oraz przebudowa części chodników.  

- 22 września – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Klimkówki. Tematem zebrania 

było m.in. omówienie bieżących spraw wiejskich oraz zaplanowanie wydatków funduszu 

sołeckiego na 2013 rok.  
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- 23 września –  uczestniczyłem razem z Z-cą Burmistrza w uroczystej inauguracji 

funkcjonowania Przedszkola prowadzonego przez Siostry Szarytki w Rymanowie Zdroju.       

W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w uroczystościach 150-lecia Kółek  

i Organizacji Rolniczych w Odrzechowej. W uroczystości brała też udział delegacja  

z Klimkówki. 

- 25 września – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy Farmutil ze Śmiłowa, która to 

Firma prowadzi działalność we Wróbliku Szlacheckim. Podczas spotkania poinformowano 

mnie o zrealizowanych już oraz planowanych do realizacji działaniach zmierzających do 

poprawy funkcjonowania tego zakładu. 

Wieczorem w tym samym dniu uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Rymanowa Zdroju 

– Deszna. Tematyką zebrania był fundusz sołecki na 2013 r. oraz sprawy bieżące. 

- 27 września – odbyły się ćwiczenia wojskowe z Akcji Kurierskiej zorganizowane przez 

Starostę Krośnieńskiego. 

- 28 września – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Osiedla Nr 2 w Rymanowie. 

Tematem zebrania było zaplanowanie funduszu sołeckiego na 2013 r. oraz omówienie spraw 

bieżących.  

- 3 października – razem z radnym Bronisławem Brukiem uczestniczyliśmy w spotkaniu  

u Starosty Sanockiego. Tematem spotkania było omówienie spraw związanych z budową 

mostu na Wisłoku w Pastwiskach.  

- 5 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 07.09.2012 r. do dnia 01.10.2012 r. tj.: 

 

1. Wyposażenie sali gimnastycznej ZSP w Króliku Polskim w sprzęt i urządzenia 

sportowe 

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dniu 28.09.2012r. z terminem składania ofert do dnia 

08.10.2012r. 

 


