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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 17 maja 2014 do 24 czerwca 2014 r. 

 

- 19 maja – odbyło się spotkanie robocze z wykonawcą budowy sali gimnastycznej z częścią 

dydaktyczną przy ZSP w Milczy. Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące realizacji 

inwestycji. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem i planowane oddanie obiektu 

powinno się odbyć zgodnie z umową tj. 22.08.2014 r. 

- 21 maja – w sali widowiskowej Domu Kultury w Rymanowie odbyło się spotkanie  

z kandydatem do Parlamentu Europejskiego Tomaszem Porębą i Stanisławem Piotrowiczem. 

- 22 maja – w Dukli odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza Kultury organizowana 

przez Starostę Krośnieńskiego. Podczas uroczystości wręczono nagrody wybitnym działaczom 

zajmujących się kulturą z terenu powiatu krośnieńskiego. 

- 23 maja – odbyła się konferencja prasowa w związku z przyznaniem środków finansowych 

na budowę mostu w Pastwiskach z udziałem mediów i kandydatki do PE Elżbiety 

Łukacijewskiej. 

- 24 maja – odbyło się spotkanie z udziałem partnerów ze Słowacji na nowowybudowanym 

placu rekreacyjnym w Puławach. Impreza integracyjna organizowana była w ramach 

realizowanego projektu transgranicznego ze Słowacją. 

- 25 maja – uczestniczyłem w Targach Kulinarnych organizowanych w Iwoniczu przez 

Starostę Krośnieńskiego oraz Festynie Integracyjnym z okazji Dnia Godności Osoby 

Niepełnosprawnej w Rymanowie Zdroju. 

- 27 maja – uczestniczyłem jako Członek Zarządu SGU RP z V Forum Turystycznym 

organizowanym w Rzeszowie. Tematyka Forum dotyczyła rozwoju turystyki w naszym 

regionie. 

- 31 maja – odbyła się uroczystość poświęcona założycielom naszego uzdrowiska Annie  

z Działyńskich Potockiej i jej mężowi Stanisławowi – w których to uroczystościach 

uczestniczyliśmy wspólnie. Dla przypomnienia powiem, że podjęta została uchwała przez 

Wysoką Radę – nadająca Parkowi Podworskiemu w Rymanowie im. Anny i Stanisława 

Potockich, odsłonięta została też tablica na frontonie budynku Nadleśnictwa w Rymanowie.  

W spotkaniu brała udział młodzież z ZSP w Posadzie Górnej, która z racji tego, że założycielka 

jest patronem szkoły - przedstawiła montaż słowno – muzyczny poświęcony Annie Potockiej. 

Licznie przybyli na uroczystość potomkowie rodziny Potockich. Korzystając z okazji jeszcze 

raz dziękuję za pomoc w organizacji tej uroczystości Stowarzyszeniu „Nasz Rymanów”, 

Nadleśnictwu Rymanów, ZSP w Posadzie Górnej i GOK w Rymanowie.  

W tym samym dniu wieczorem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej  

w Rymanowie uczestniczyliśmy w spotkaniu z okazji Dnia Działacza Kultury w Rudawce 

Rymanowskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez GOK uczestniczyli sołtysi i panie  

z KGW. 

- 1 czerwca – odbyło się kilka imprez związanych z obchodami Dnia Dziecka.  

Ja uczestniczyłem w Rymanowie Zdroju w Spotkaniu Pokoleń organizowanym przez ZSP  

w Króliku Polskim, a Burmistrz J. Materniak w Rymanowie, gdzie przy Domu Sokoła 

zorganizowano blok imprez dla dzieci. 
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- 2 czerwca – w WSIiZ w Rzeszowie odbyła się Debata Międzynarodowa dotycząca roli Polski 

w UE jak również szans rozwojowych naszego regionu w związku z nową perspektywą 

finansową UE 2014 – 2020, w której to debacie uczestniczyłem. 

- 3-4 czerwca – odbyła się w Urzędzie Gminy kontrola przedstawiciela NFOŚiGW  

w Warszawie. Kontrola dotyczyła rozliczeń związanych z umorzeniem wziętej przed laty 

pożyczki na budowę kanalizacji w Głębokim, Sieniawie, Ladzinie, Wróblikach i Milczy. 

- 6 czerwca – uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych  

w Uniejowie – niedawno powstałym termalnym uzdrowisku, koło Łodzi. Za  

110 mln. złotych wybudowano centrum uzdrowiska z basenami. Władze samorządowe 

województwa łódzkiego w ramach RPO 2007 – 2013 przyznały na ten cel 95 mln złotych – 

Gmina Rymanów otrzymała dotację na projekt parku nad „Czarnym Potokiem” w wysokości 

2,5 mln złotych – taka jest różnica w postrzeganiu priorytetów przez różne regiony. Mam 

nadzieję, że nowa perspektywa 2014 – 2020, zgodnie z naszym stanowiskiem i obietnicami 

obecnych władz samorządowych województwa podkarpackiego będzie inna, tzn. korzystna dla 

podkarpackich gmin uzdrowiskowych. 

- 7 czerwca – odbył się kolejny już Piknik Zdrowotny organizowany przez PST Stomil  

w Rymanowie Zdroju, w którym razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza 

uczestniczyliśmy jako współorganizatorzy. 

- 8 czerwca – w Rudawce Rymanowskiej odbyła się kolejna edycja zawodów sikawek 

konnych, w których to zawodach uczestniczyła Jednostka OSP w Głębokiem. Impreza ta 

inauguruje też sezon letni w naszym regionie. 

W godzinach wieczornych w Dworze Kombornia w plenerze wystawiona została Opera 

„Straszny Dwór” S. Moniuszki. Operę oglądaliśmy razem z Z-cą Burmistrza oraz licznie 

zgromadzoną widownią. 

- 10 czerwca – odbyło się ważne spotkanie z Wojewodą Podkarpackim Małgorzatą Chomycz – 

Śmigielską i Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego – Bogdanem Romaniukiem. 

Spotkanie z Wojewodą dotyczyło planowanego uchwalenia podczas dzisiejszej sesji Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, natomiast                       

z Członkiem Zarządu inwestycji na DW 887 i 889 tj. remontów koniecznych oraz wydłużenia 

przy okazji budowy mostu w Bziance – ciągów pieszych do krzyżówki drogi powiatowej 

Haczów – Besko. Mam nadzieję, że uda się obie sprawy pozytywnie sfinalizować. 

- 14 czerwca – uczestniczyłem w hepeningu zorganizowanym przez ZPS w Rymanowie Zdroju 

pn. „PAT – Profilaktyka a Ty”. Hepening dotyczył lobbowaniu asertywnych postaw wśród 

dzieci i młodzieży, a związanych z alkoholem, narkotykami i nikotyną tj. umiejętności 

odmawiania. 

 W tym samym dniu na Orlikach w Rymanowie, Klimkówce, Wróbliku Szlacheckim 

stowarzyszenie Aktiv – Pro zorganizowało turnieje piłkarskie dla dzieci. Razem z Z-cą 

Burmistrza, Sekretarzem byliśmy obecni na tych turniejach otwierając je, wręczając nagrody  

i obdarowując dzieci cukierkami. 

- 15 czerwca – odbył się tradycyjny XIX Bieg do Źródeł, organizowany przez TS „Tytus”. 

Impreza – jak zawsze – perfekcyjnie zorganizowana i przeprowadzona. 

W godzinach popołudniowych w Parku im. Anny i Stanisława Potockich w Rymanowie 

odbył się zorganizowany przez Aktiv – Pro festyn rodzinny w ramach, którego odbyły się biegi 

rodzinne tj. drużyn dzieci z rodzicami. 
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W Bziance uczestniczyłem – na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia prowadzącego 

szkołę – w festynie rodzinnym. Festyn zgromadził liczną widownię i w mojej ocenie był 

bardzo udany.  

- 16 czerwca – uczestniczyłem na Jaworze w Solinie w konferencji organizowanej przez PSST 

w Rzeszowie. Konferencja dotyczyła bieżących i ważnych dla samorządu spraw związanych  

z m.in. nową perspektywą finansową UE 2014 - 2020.  

- 17 czerwca – odbyły się wspólne posiedzenia stałych komisji rady, podczas których min. 

opiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję.  

 W godzinach popołudniowych, razem z dyrektorem szkoły i uczniami, radnym, 

sołtysem, księdzem proboszczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rymanowie, Z-cą 

Burmistrza oraz Wykonawcą wmurowano akt erekcyjny na naszym budynku sali 

gimnastycznej przy ZSP w Milczy. 

- 23 czerwca – w auli im. Marka Góry w spotkaniu z delegacją uczniów z Niemiec, których 

wizyta odbywała się w ramach wymiany uczniów ZSP w Rymanowie, a gimnazjum - Hansa 

Baldunga w Schwȁbisch Gműnd. 

- 24 czerwca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

     

            

        Burmistrz Gminy Rymanów 

          

              WOJCIECH FARBANIEC   

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 15.05.2014 r. 

do dnia 23.06.2014r. 

 

1. Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych 

ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie 

II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert do 

dnia 26.06.2014r. 

 

2. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości  Wróblik Szlachecki – etap II 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert do 

dnia 08.07.2014r. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 26.03.2014 r. 

do 14.05.2014 r. 

1. Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 23.04.2014 r. z Zakładem Usługowo – Handlowym 

,,ELEKTROBUD” Jan Ślęczka, 36-230 Domaradz, Golcowa 24a na kwotę 170.456,32 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 222.332,78 zł. 

2. Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont 

Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 25.04.2014 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym 

,,FUNDAMENT” Józef Pelczarski, Posada Górna, ul. 3-go Maja 172, 38-481 Rymanów 

Zdrój na kwotę 226.295,06 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 288 974,96 zł. 

 

3. Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych 

ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku - Zadanie I: 

Odnowa nawierzchni bitumicznych na alejkach parkowych, poprawa nawierzchni 

bitumicznej na  ul. Dworskiej i ul. Grunwaldzkiej (plac koło Policji) oraz przebudowa  

ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju” 

Postępowanie przeprowadzone w trybie zapytania o cenę. 

Umowa została zawarta w dniu 28.04.2014 r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie 

Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 107.987,42 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 110.000,00 zł. 

 

 


