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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 29 grudnia 2012 r. do 24 stycznia 2013 r. 
 
 
- 29 grudnia – odbyło się w Głębokiem zebranie sprawozdawcze Zarządu Gminnego OSP. 
Podczas zebrania, w którym uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej,  
Z-cą Burmistrza, Sekretarzem, złożone zostało sprawozdanie z całorocznej działalności 
gminnego zarządu.  

- 31 grudnia – w Sylwestra o północy w Rymanowie Zdroju odbył się pokaz sztucznych ogni 
dla Mieszkańców naszej gminy oraz gości. Przed pokazem w imieniu swoim i samorządu 
Gminy Rymanów złożyłem życzenia noworoczne uczestnikom pokazu jak również za ich 
pośrednictwem mieszkańcom całej naszej gminy. 

-  4 stycznia – w godzinach przedpołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu z Wizytatorem 
CEA w Warszawie Krzysztofem Szczepaniakiem. Celem spotkania, w którym uczestniczyła 
również dyr. ZSP w Rymanowie Elżbieta Nadziakiewicz, było omówienie spraw związanych  
z planowanym utworzeniem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Pan Wizytator wstępnie pozytywnie 
zaopiniował warunki lokalowe i kadrowe konieczne do utworzenia szkoły muzycznej. 
Pozytywna opinia wizytatora jest niezbędna przy rozpatrywaniu wniosku naszej gminy przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na stanowisko powyższe oczekujemy, gdyż 
kolejne działania są od tego stanowiska zależne.   

W godzinach wieczornych tego samego dnia na zaproszenie eurodeputowanej Elżbiety 
Łukacijewskiej w Domu Kultury w Besku odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z całego podkarpacia. 

- 9 stycznia – w Rymanowie uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem m.in. Członków Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw związanych  
planowaną komunalizacją naszego uzdrowiska. 

- 10  stycznia – w Krościenku Wyżnym odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów poświęcony 
m.in. omówieniu spraw związanych z organizacją transportu zbiorowego na terenie powiatu 
krośnieńskiego do czego zobligowane są gminy ustawą w tym zakresie. Sprawa powyższa jest 
na wstępnym etapie rozpoznawania, być może  Starosta we współpracy z gminami zajął by się 
organizacją transportu zbiorowego. Stosowe pismo w tej sprawie, w imieniu Konwentu 
zobowiązał się skierować do Starosty Przewodniczący Konwentu Wójt Krościenka Wyżnego  
Jan Omachel. O rezultatach prowadzonych działań będę Wysoką Radę informował.   

- 11 stycznia – w PWSZ w Sanoku odbyła się zorganizowana przez posłów PiS z naszego 
regionu konferencja poświęcona przedsiębiorczości, w której to konferencji uczestniczyłem. 

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli, stowarzyszeń 
zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie naszej gminy. Spotkanie 
poświęcone było przede wszystkim omówieniu spraw związanych ze składaniem wniosków na 
realizacje zadań sportowych w 2013 r. Obecnie złożone wnioski podlegają weryfikacji i ocenie 
merytorycznej przez Komisję powołaną stosownym zarządzeniem. Chcemy w możliwie 
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krótkim czasie  rozstrzygnąć konkurs i przygotować umowy na udzielenie dotacji. W tym roku 
złożonych zostało 20 wniosków o 4 więcej niż w roku 2012. 

W godzinach wieczornych tego samego dnia uczestniczyłem w posiedzeniu rady programowej 
Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach – Wydział Zamiejscowy 
w Krośnie. Zdaniem rady programowej uczelni jest bliższa współpraca w aspekcie potrzebnych 
kierunków studiów na rynku pracy obecnie i w przyszłości.  

- 12 stycznia – uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Rymanowie Zdroju - Desznie. 

- 15 stycznia –  uczestniczyłem w spotkaniu w GDDKiA w Rzeszowie z Z-c a Dyrektora 
Oddziału Tadeuszem Kempińskim. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu kolejnych 
koniecznych inwestycji na DK 28 w obrębie Rymanowa. 
 

- 17 stycznia – w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie obyła się odprawa roczna z udziałem  
m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Zdzisława Stopczyka w Rzeszowie. 
Podczas odprawy, w której uczestniczyli wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu 
krośnieńskiego, Komendacji Komisariatów Policji złożone zostało przez Komendanta 
Miejskiego Policji w Krośnie sprawozdanie z działalności prewencyjnej i operacyjnej  
za 2012 r.  

- 19 stycznia – odbyło się kilka imprez środowiskowych takich jak: Dzień Seniora  
we Wróbliku Królewskim i Klimkówce, impreza opłatkowa  w Rymanowie – Posadzie Dolnej, 
studniówka tegorocznych maturzystów naszego liceum ogólnokształcącego oraz Koncert 
Noworoczny w Sanatorium „Maria” w Rymanowie Zdroju. Ja uczestniczyłem w studniówce, 
Z-ca Burmistrza i Pani Skarbnik w spotkaniu opłatkowym, Pan Przewodniczący w Koncercie 
Noworocznym, Sekretarz w Dniu Seniora w Klimkówce.  

- 20 stycznia – uczestniczyłem na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze w koncercie 
noworocznym, Z-ca Burmistrza i Przewodniczący Rady Miejskiej uczestniczyli  
w  zorganizowanych przez szkołę i rodziców w Głębokiem obchodach Dnia Seniora.  

- 22 stycznia – odbyło się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej podczas, 
którego opiniowano m.in. projekty na dzisiejszą sesję. 

- 24 stycznia - 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 28.12.2012 r. do dnia 23.01.2013 r. 

 

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

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 03.01.2013 r. z Zakładem – Produkcyjno – Usługo – Handlowym 
,,Kubapol”, Dobieszyn 102, 38-460 Jedlicze na kwotę 227 151,43 zł.  Kosztorys inwestorski na 
realizację zadania wynosił 458 013,30 zł brutto. 
 
2. Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie  

W dniu 09.01.2013r. ogłoszony został przetarg nieograniczony z terminem składania ofert 31.01.2013 r. 

 


