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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 31 października 2012 r. do 6 grudnia 2012 r. 
 
 
- 31 października – uczestniczyłem w podpisaniu protokołu pokontrolnego NIK. Kontrola 
dotyczyła szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Gmina nasza wybrana została do 
kontroli losowo. 

- 2 listopada – odbyło się spotkanie z prof. Romanem Kuźniarem. Spotkanie, w którym 
uczestniczył też K. Cetnarski związane było z planem utworzenia tras narciarskich na terenie 
Rymanowa Zdroju. 

-  5 listopada – odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. 

- 6 listopada – uczestniczyłem w umówionym spotkaniu z Komendantem Miejskim Policji 
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Spotkanie dotyczyło spraw związanych                          
z właściwą organizacją współpracy pomiędzy samorządem naszej gminy i ww. instytucjami.  

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie związane z planowanym 
przeniesieniem Szkoły Filialnej z Wisłoczka do Puław. W spotkaniu uczestniczyli m.in. radny 
Bronisław Bruk. Szkoła funkcjonuje już w nowym miejscu, w dniu wczorajszym 
uczestniczyliśmy w jej uroczystym otwarciu. 

- 10 listopada – uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.          
W tym roku obchody miały szczególny charakter – połączone były ze 105 rocznicą powstania 
TG SOKÓŁ w Rymanowie. W uroczystości uczestniczyły liczne delegacje z Podkarpacia  
i Małopolski. 

- 12 listopada – odbyła się sesja Rady Miejskiej – w części wyjazdowej w Bziance na 
zaproszenie radnej Krystyny Przybyły - Ostap. 

- 13 listopada – uczestniczyłem, razem z właścicielem nieruchomości, w spotkaniu                           
z Kierownikiem i jego współpracownikami - Delegatury Krośnieńskiej Konserwatora 
Zabytków. Spotkanie dotyczyło podjęcia decyzji co do dalszych działań związanych                        
z niszczejącym obiektem Wilii „Zofia” w Rymanowie Zdroju. W związku z rozbieżnością 
stanowisk w powyższej sprawie, zdecydowano o konieczności powołania eksperta, który 
podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję. 

- 14 listopada –  w siedzibie PSP w Krośnie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Krośnieńskiego. Podczas posiedzenia omawiano sprawy dotyczące udziału jednostek 
OSP zrzeszonych w KSRG w działaniach ratowniczych. Komendant pokazał też wyposażenie 
jakim dysponuje PSP w Krośnie. 

- 16 listopada – w godzinach porannych odbyła się narada robocza z udziałem m.in. 
projektantów i wykonawcy realizujących modernizację oczyszczalni ścieków. Nadmieniam, że 
roboty budowlane praktycznie zostały już zakończone. W godzinach popołudniowych 
uczestniczyłem w uroczystym pożegnaniu dotychczasowego dowódcy XXI BSP                         
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gen. Stanisława Olszańskiego, który otrzymał nominację na wyższe stanowisko służbowe              
w Elblągu. Dowództwo XXI BSP przejął płk Wojciech Kucharski. Przypominam, że XXI BSP 
sprawuje pieczę nad klasami wojskowymi naszego LO w Rymanowie. 

- 19 listopada – odbyłem spotkanie z Prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. Spotkanie 
dotyczyło współpracy pomiędzy samorządami.  

- 20 listopada – uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Skarbnikiem oraz 
Sołtysem z Pastwisk w spotkaniu z Wójtem Gminy Zarszyn. Spotkanie dotyczyło próby 
znalezienia rozwiązania dowozu uczniów z Pastwisk uczęszczających do ZSP w Sieniawie. 
Wójt razem ze Skarbnikiem Gminy Zarszyn zadeklarowali wolę rozwiązania problemu jeżeli 
będzie prawna możliwość. 

- 24 listopada – w godzinach przedpołudniowych uczestniczyłem razem z Przewodniczącym  
Rady Miejskiej w uroczystym otwarciu Beskidzkiej Trasy Kurierskiej przy Leśniczówce  
w Rymanowie Zdroju. W spotkaniu wzięła udział grupa studentów z UR na czele z Rektorem. 

W godzinach popołudniowych w Domu Ludowym w Rymanowie Zdroju – Desznie odbyło się 
zebranie Pszczelarzy – Koła w Rymanowie. W zebraniu, któremu przewodniczył Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Pszczelarskiego – Jan Bartoń uczestniczyli 
również pszczelarze z sąsiednich gmin. 

- 25 listopada – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Z-cą Burmistrza 
uczestniczyliśmy w Pikniku Edukacyjnym organizowanym przez grupę studentów – 
wolontariuszy w ZSP  w Milczy. W pikniku uczestniczyli również uczniowie innych naszych 
szkół samorządowych. Piknik promował nauki ścisłe takie jak m.in. chemia i fizyka. Pokazy 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony uczniów. 

- 29 listopada – w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyły się podsumowania 
konkursów m.in. na Sołtysa Roku oraz na Najpiękniejszą Wieś Podkarpacką. Klimkówka 
znalazła się wśród 10  wyróżnionych miejscowości. W nagrodę sołectwo otrzymało zestaw 
narzędzie ogrodowych takich jak m.in. kosiarka ogrodowa, piła motorowa, kosa spalinowa. 

- 30 listopada – odbyło się posiedzenie wspólnych komisji stałych Rady Miejskiej z udziałem 
dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek z terenu Gminy Rymanów. Posiedzenie poświęcone 
było m.in. oświacie oraz tzw. uchwałom śmieciowym planowanym do podjęcia podczas 
dzisiejszej sesji. 

- 4 grudnia – gościliśmy Prowincjała oraz jego Z-cę Ojców Misjonarzy św. Wincentego                  
a Paulo z Krakowa. Zgromadzenie prowadzi przedszkole w Rymanowie Zdroju. 

- 5 grudnia – razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza, Skarbnikiem oraz 
Przewodniczącym Komisji Oświaty uczestniczyliśmy w uroczystej inauguracji funkcjonowania 
Szkoły Filialnej w Puławach. 

- 6 grudnia- tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

   Wojciech FARBANIEC 
Burmistrz Gminy Rymanów 
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Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu 
zamówień publicznych realizowanych od dnia 31.10. 2012 r. do dnia 06.12.2012 r. tj.: 
 

1. Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku 

Otwarcie ofert nastąpiło dniu 28.11.2012r. – postępowanie w trakcie rozstrzygania 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska                            
w Rymanowie  

Otwarcie ofert nastąpiło dniu 05.12.2012r. – postępowanie w trakcie rozstrzygania. 

 

3. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów 

Otwarcie ofert nastąpiło dniu 05.12.2012r. – postępowanie w trakcie rozstrzygania. 

 

 


