
 

S P R A W O Z D A N I E  B U R M I S T R Z A  

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. 

 

 

- 28 kwietnia - w sali narad Urzędu Gminy w Rymanowie odbyło się szkolenie organizowane 

przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W szkoleniu - dotyczącym programu 

transgranicznego PL-SK 2014 -2020 wzięli udział m.in. beneficjenci ww. programu z edycji 

2007-2013 jak również ci którzy planują aplikować o środki z tego programu w nowej edycji. 

  

 W godzinach popołudniowych wziąłem udział w pożegnaniu uczniów klas III 

tegorocznych absolwentów naszego rymanowskiego liceum. 

 

- 3 maja - większość z nas tu obecnych wzięła udział w uroczystościach Święta 3 Maja -  

w ramach którego uczestniczyliśmy we mszy św. oraz uroczystej akademii w Domu Sokoła  

w Rymanowie. 

 

- 8 maja - odbyłem spotkanie z Olgą Bencz - byłą konsul Ukrainy na Słowacji – celem spotkania 

było nawiązanie jej współpracy z PWSZ w Krośnie w zakresie naboru studentów z terenu 

zachodniej Ukrainy jak również jej współpracy jako wykładowcy w szkole. Spotkanie w tej 

sprawie odbędzie się prorektorem PWSZ w Krośnie dr Dominikiem Wróblem. W godzinach 

popołudniowych odbyło się zaplanowane spotkanie z Zarządem Kółka Rolniczego oraz Radną  

i Sołtysem z Bzianki w sprawie podjęcia decyzji o wykazie nieruchomości będącej  

w użytkowaniu Kółka – a będącej własnością gminy Rymanów - do sprzedaży. Zarząd Kółka 

wyraził wolę zbycia tej nieruchomości pod warunkiem pozytywnej opinii w tej sprawie zebrania 

wiejskiego. W ostatnim piśmie jakie otrzymałem w tej sprawie od Pani Sołtys - Zarząd w tej 

sprawie wyznaczył sobie termin 3-miesięczny do zbycia majątku ruchomego - który jest jego 

własnością a potem dopiero podjąć kolejne kroki w tej sprawie. 

 

- 9 maja - odbyła się uroczystość wręczenia 20 parom małżeńskim medali za długoletnie 

pożycie małżeńskie (50-lat) - uroczystość jak co roku połączona była z mszą św. w intencji 

jubilatów oraz wzruszającą ceremonią wręczenia medali. 

 

- 12 maja - w Rudawce Rymanowskiej odbyło się spotkanie w sprawie stanu dróg powiatowych 

w Pastwiskach i Rudawce z udziałem mieszkańców i turystów, którzy podjęli protest w tej 

sprawie - zbierając podpisy oraz angażując się w porządkowanie terenów tych miejscowości 

dając sygnał, że zależy im na tym terenie i dostępie do niego. 

 

- 14  maja - w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbyła się kolejna edycja 

koncertu papieskiego poświęconego Św. Janowi Pawłowi II. 

 

- 16 maja - odbył się w Korczynie Konwent Wójtów i Burmistrzów podczas którego poruszane 

były wszystkie bieżące ważne dla samorządu gminnego sprawy. 

 

- 23 maja - odbył się przegląd gwarancyjny na oczyszczalni ścieków, w którym wzięli udział 

inspektorzy nadzoru, wykonawcy, użytkownicy oraz przedstawiciele gminy - jako inwestora-

usterki wykazane w protokole zostaną usunięte przez wykonawcę. 

 

- 24 maja - w godzinach porannych odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych, 

podczas którego omówione zostały sprawozdania i informacje oraz projekty uchwał 

przewidywanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 



 O godz. 10
00

 odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli gmin uczestniczących  

w projekcie RPO z zakresu OZE - tj. Jaślisk, Leska oraz Rymanowa. Tematem spotkania  

i dyskusji były sprawy dotyczące podatku dochodowego i VAT od tych instalacji. W wyniku 

dyskusji uzgodniono treść pytania z jakim gmina Lesko zwróci się w sprawie indywidualnej 

interpretacji. 

 

- 25 - 27 maja -  uczestniczyłem w Kołobrzegu w Walnym Zebraniu SGU RP - podczas którego 

złożone zostało sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2016 rok oraz Komisji 

Rewizyjnej, która przedstawiła swoje sprawozdanie z oceny działalności finansowej. Spotkanie 

przedstawicieli gmin uzdrowiskowych z całej Polski było okazją do wymiany poglądów na 

temat sytuacji bieżącej dotyczącej funkcjonowania uzdrowisk – jak również zagrożeń 

związanych z przyszłością lecznictwa uzdrowiskowego. W obecnej chwili trwają prace zespołu 

powołanego przez MZ, których celem są zmiany w tzw. ustawie uzdrowiskowej - tych zmian 

jest dość dużo - jednak najważniejsze dla wszystkich jest opracowanie operatów 

uzdrowiskowych do października 2018 roku gdyż to pozwoli utrzymać dotychczasowy status 

uzdrowiskom. Z informacji które nam przekazano – w każdym uzdrowisku musi być stacja do 

monitoringu powietrza i meteorologiczna - z uzdrowisk w Polsce - które te stacje o wymaganym 

standardzie już posiadają jest Rymanów Zdrój i Świeradów Zdrój. Reszta w najbliższym czasie 

poprzez NFOŚ i GW w takie stacje ma się wyposażyć – i znajdą się one w państwowej sieci 

monitoringu. Rozmawialiśmy też o konieczności systemowej promocji polskich uzdrowisk aby 

móc bronić się przed atakami niezdrowej konkurencji z zewnątrz, która stara się deprecjonować 

zalety naszych uzdrowisk. Dodatkowo musimy podejmować permanentne działania zmierzające 

do redukcji zanieczyszczeń powietrza - w tym pyłów zawieszonych 2,5 oraz 10 mikronów 

a także benzo-alfa-pirenu, który jest problemem dla całego naszego regionu i Polski. U nas 

największym źródłem zanieczyszczeń jest kotłownia na rozlewni wód mineralnych w Desznie - 

która zużywa blisko 400 ton węgla na rok powodując określone zanieczyszczenia, które można 

porównać do 140 domów, które są na południe od stacji zdrojowej czyli Zdrój z Desznem  

i Królik Polski– i gdyby wszystkie używały do opalania tylko węgiel- a tak nie jest. Większość 

domów opalanych jest drewnem bukowym- które nie powoduje takich zanieczyszczeń.  

Z informacji które uzyskałem z UM – rozlewnia ma być remontowana - czyli termo-

modernizowana wraz ze zmianą systemu grzewczego co powinno poprawić znacząco jakość 

naszego powietrza w Rymanowie Zdroju i miejscowościach leżących na północ. 

 

- 29 maja -  uczestniczyłem - na zaproszenie - w prezentacji przez uczniów Gimnazjum  

w Milczy projektów edukacyjnych – fizyki, geografii i wychowania fizycznego. 

 

- 31 maja - odbyłem spotkanie z W-ce Kuratorem Oświaty Stanisławem Fundakowskim  

w Rzeszowie podczas którego omawialiśmy sprawy dotyczące funkcjonowania oświaty po 

zmianach oraz inne związane jakością kształcenia i wychowania, 

 

 

- 1 czerwca - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów   

WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 



 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych 

od dnia 26.04.2017 r. do dnia 31.05.2017 r. 

 

 

1. Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 130512R 

 

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 17.05.2017r. i jest prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2017 r. o godz. 10.00. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 250.000,00 zł. 
 

 


