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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 
z działalności pomiędzy sesjami  

za okres od 26 czerwca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r. 
 
- 28 czerwca – w szkołach odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego.  

- 30 czerwca – uczestniczyliśmy razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Z-cą 
Burmistrza w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w budowanym w Sieniawie 
nowym kościele. Uroczystej Myszy św. Przewodniczył Arcybiskup Przemyski Józef Michalik.  

W godzinach popołudniowych odbył się w Rymanowie Zdroju festyn inaugurujący sezon letni 
w uzdrowisku i w gminie „To już lato”. 

- 1 lipca – w sali widowiskowej „Domu Sokoła” w Rymanowie odbyła się konferencja 
poświęcona OZE, której przewodniczył prof. Ireneusz Soliński.   

- 2 lipca – uczestniczyliśmy wspólnie z radnymi Rady Miejskiej w spotkaniu w Rymanowie 
Zdroju zorganizowanym z inicjatywy Prezesa Uzdrowiska Rymanów S.A. Pawła Szczygła. 
Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji w spółce, w tym zakupieniu obiektu 
„Kasztanowego Dworu”.   

 
- 6 lipca – odbyłem jednodniową wizytę w Truskawcu i Lwowie na Ukrainie. Celem wizyty 
było przekazanie zaproszeń na uroczystość otwarcia odrestaurowanej Cerkwi w Bałuciance.  

- 7 lipca – w godzinach wieczornych w Rymanowie Zdroju odbył się koncert plenerowy 
Podkarpackiej Orkiestry Filharmonii w Rzeszowie. W koncercie uczestniczyli również 
Państwo radni jak również goście i mieszkańcy naszej gminy. 

- 8 lipca – odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy w Rymanowie z członkami Stowarzyszenia 
EKO – Rymanów. Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżących spraw związanych  
z inwestycjami OZE w naszej gminie jak również przekazaniu informacji o ustanowieniu 
Stowarzyszenia stroną w postępowaniach, w tym również w sprawach wydawania decyzji 
środowiskowych. Intencją spotkania była deklaracja woli współpracy w sprawach OZE gminy i 
Stowarzyszenia. 

- 11 lipca – uczestniczyliśmy w uroczystym rozdaniu nagród dla najlepszych uczniów szkół  
z terenu gminy Rymanów. W tym roku Komisja powołana zarządzaniem Burmistrza przyznała 
50 nagród za wybitne osiągnięcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i LO. Przy 
okazji chcę poinformować, że w tym roku również 100% naszych maturzystów zdało egzamin 
dojrzałości – wyniki egzaminów były wysokie. Nabór do I klas naszego LO – mimo niżu 
demograficznego na rok szkolny 2013/2014 najwyższy w ostatnich latach - 95 absolwentów 
gimnazjów chce uczyć się w naszej szkole średniej, w tym do internatu zgłosiło się 40.  
W godzinach porannych odbyłem umówioną wizytę z Marszałkiem Województwa 
Podkarpackiego Władysławem Ortylem. Wizyta poświęcona była sprawom inwestycji 
drogowych jak również sprawom uzdrowiska. 
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- 14 lipca – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju odbył się kolejny Przegląd 
Orkiestr Dętych. Przegląd zorganizowany był przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego i GOK w 
Rymanowie.  
 
- 15 lipca – odbyły się spotkania dotyczące problematyki związanej z inwestycjami OZE na 
terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej, 
przewodniczący stałych komisji Rady Miejskiej oraz członkowie Stowarzyszenia EKO-
Rymanów.  

- 21 lipca – odbyła się kolejna edycja Turnieju Piłkarskiego o Puchar Burmistrza w Milczy. 
Tegoroczny turniej – bardzo udany z racji organizacji i pogody, wygrała drużyna GLKS 
„Karpaty” w Klimkówce.  

- 23 lipca – uczestniczyliśmy w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie.  

- 24 lipca –  odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego. Konwent 
odbył się w siedzibie PSP w Krośnie. Jednym z punktów obrad było omówienie sprawy 
dotyczącej wsparcia przez samorządy gminne zakupu lekkiego samochodu pożarniczego  
w przyszłym roku dla PSP. 

- 25 lipca – w Urzędzie Miejskim w Krośnie podpisałem list dotyczący woli opracowania 
dokumentacji i przyszłej realizacji budowy sieci wodociągowo- rozdzielczej od magistrali 
planowanej do budowy przez MPGK w Krośnie. Stroną listu intencyjnego jest Prezydent 
Krosna, Wójt Gminy Haczów i Burmistrz Gminy Rymanów. Intencją tej deklaracji jest 
wybudowanie w I etapie sieci wodociągowej w Ladzinie, Wróblikach: Królewskim  
i Szlacheckim, a w późniejszym okresie w Milczy i Bziance. Te zamierzenia to plany na nową 
perspektywę finansową na lata 2014-2020. 

- 26 lipca –  odbyły się uroczystości jubileuszowe 65 - lecia powstania Klubu Sportowego 
„Karpaty” w Klimkówce, w których to uroczystościach wzięli udział: Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Z-ca Burmistrza, Prezes PZPN oraz byli i obecni zawodnicy Karpat.  
 
- 28 lipca –  uczestniczyliśmy w parku zdrojowym w kolejnej edycji Wesela Podkarpackiego. 
W tym samym dniu w Dukli odbył się Turniej Piłkarski o „Puchar Starosty Krośnieńskiego”,  
w którym druzyna „Karpat” z Klimkówki zajęła II miejsce. 
 
- 1 sierpnia –  uczestniczyliśmy razem z inspektorem Marią Wais w spotkaniu 
zorganizowanym przez Euroregion – Karpaty w Rzeszowie. Spotkanie poświęcone było 
realizacji tzw. projektu parasolowego w ramach programu transgranicznego PL-UK-BLB,  
w którym nasza gmina uczestniczy. Realizacja przewidziana jest na końcówkę tego roku  
i w przyszłym. W ramach realizacji tego projektu wydane zostaną m.in. materiały promocyjne, 
zorganizowane będą wyjazdy studyjne dla dzieci i młodzieży oraz konferencje. 
 
- 5 sierpania –  podpisałem umowę na realizację termomodernizacji na obiektach użyteczności 
publicznej tj. domach ludowych w Sieniawie, Milczy i Bziance oraz Szkołach Podstawowych 
w Posadzie Górnej i Klimkówce. Realizacja tych inwestycji zaplanowana jest do końca maja 
przyszłego roku. 
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W godzinach popołudniowych odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia EKO-Rymanów. 
 
- 8 sierpnia –  odbyło się spotkanie z udziałem Komendanta Straży Miejskiej i Komisariatu 
Policji w Rymanowie. Spotkanie poświęcone było omówieniu spraw dotyczących 
zabezpieczenia planowanych do organizacji imprez w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa 
Zdroju. 
 
- 10-11 sierpnia –  w parku podworskim w Rymanowie odbyły się tegoroczne obchody Dni 
Rymanowa. Tegoroczne święto było bardzo udane – przy pięknej pogodzie i rekordowej 
liczbie uczestników tj. gości i mieszkańców. Myślę, że niezapomniane wrażenia pozostawiły  
koncert Eleni z Zespołem. 
W niedziele 11 sierpnia odbyła się też kolejna edycja Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Podkarpackich” z metą w Rymanowie Zdroju. Na trasie 
wyścigu, starcie i mecie uczestniczyło wielu miłośników kolarstwa – impreza bardzo udana – 
również promocyjnie.  
 
- 12 sierpnia –  uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów u Pana Starosty. 
Głównym tematem spotkania było omówienie spraw dotyczących informowania Wójtów  
i Burmistrzów o planowanych przez Pana Starostę i jego służby imprezach z udziałem 
przedstawicieli poszczególnych gmin. To miało związek z organizacją w Iwoniczu imprezy pn. 
Święto Chleba, gdzie współpracownicy Pana Starosty bez powiadomienia Wójtów  
i Burmistrzów czy dyr. GOK-ów na własna rękę wg własnego uznania zaprosili delegacje 
poszczególnych sołectw na swoje święto. Zdaniem uczestników Konwentu nikt nikomu nie 
zabrania uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Starostę i jego współpracowników 
jednak ze względu na kalendarz gminnych imprez i ze względów grzecznościowych Wójtowie 
i  Burmistrzowie oczekują do Pana Starosty współpracy w powyższych sprawach. Pan Starosta 
uznał ww. zdarzenie za nietaktowne. Obie strony zadeklarowały wolę współpracę na 
przyszłość, w tym przy planowaniu imprez również. 
 
- 15 sierpnia –  odbyła się kolejna edycja Przeglądu Folklorystycznego Kapel i Zespołów 
Śpiewaczych w Rymanowie Zdroju. 
 
- 16-18 sierpnia –  uczestniczyliśmy wspólnie w kolejnych imprezach organizowanych  
w ramach Dni Rymanowa i Rymanowa Zdroju. W uroczystym otwarciu odrestaurowanej 
Cerkwi w Bałuciance z udziałem m.in. bp. Stanisława Jamrozka oraz Konsula Generalnego 
Ukrainy w Słowacji, Jarmarku Turystycznym organizowanym w ramach projektu 
promocyjnego z gminami Krasnobród i Solec Zdrój, wieczornym koncercie Teatru 
Muzycznego z Gliwic oraz Zespołu „Krywań”. 
 
- 19 sierpnia –  odbyłem spotkanie w PZDW w Rzeszowie oraz z Członkiem Zarządu 
Województwa Podkarpackiego odpowiedzialnym – m.in. za infrastrukturę drogową Bogdanem 
Romaniukiem. Złożyłem też  wniosek w sprawie koniecznych do realizacji inwestycji na 
drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie naszej gminy. 
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- 22 sierpnia –  odbyło się spotkanie z lokatorami nowego bloku mieszkalnego we Wróbliku 
Szlacheckim. Spotkanie było konieczne, gdyż napływają skargi od sąsiadów. W spotkaniu 
oprócz lokatorów wzięli udział m.in. radni: T. Chodyniecki i W. Pelczarski, Kierownik  
GOPS – u, Komendant Straży Miejskiej. Podczas spotkania zaplanowano pewne 
przedsięwzięcia, które mają zapobiec w przyszłości sytuacjom konfliktowym. Zobaczymy czy 
to spotkanie przyniesie pozytywne efekty i poprawi wzajemne relacje pomiędzy lokatorami. 
W godzinach wieczornych uczestniczyłem w spotkaniu komitetu organizacyjnego balu 
dobroczynnego, organizowanego przez Hospicjum w Krośnie. Dochód planowanego na  
23 listopada br. balu przeznaczony ma być na wsparcie działalności tej jakże ważnej placówki. 
 
- 23 sierpnia  - odbyło się posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Miejskiej podczas, 
którego zaopiniowano m.in. projekty uchwał planowanych do uchwalenia przez Wysoka Radę 
podczas dzisiejszej sesji. 
 
- 24-25 sierpnia – uczestniczyliśmy razem z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. W niedzielę 25 sierpnia w godzinach 
porannych odsłonięto ufundowaną przez Nadleśnictwo Rymanów tablicę poświęconą  
bł. Janowi Pawłowi II, który 6 krotnie w Rudawce Rymanowskiej przybywał.  
 
- 22-27 sierpnia – na zaproszenie, w Bołgradzie na Ukrainie przebywała delegacja z naszej 
gminy na czele z Z-cą Burmistrza. W obchodach rocznicy odzyskania przez Ukrainę 
niepodległości i Święcie Miasta brała udział też kapela „Rymanowianie”  -  z dyr. GOK- u na 
czele oraz inni artyści. Ogółem 16 osób. 
 
- 28 sierpnia – odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla  mgr inż. Tadeuszem 
Mędrkiem. Podczas spotkania podpisaliśmy umowę o wsparciu przez Nadleśnictwo kwotą 20 
tys. zł, budowy drogi łączącej Bałuciankę z Iwoniczem – Zdrojem. Droga budowana jest z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z UM w Rzeszowie, ale przyznana kwota była 
niewystarczająca na jej utwardzenie stąd skuteczna moja prośba o wsparcie, za co Panu 
Nadleśniczemu bardzo serdecznie dziękuje.  
 
 - 30 sierpnia –  tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  
 

 

      Burmistrz Gminy Rymanów 

      WOJCIECH FARBANIEC   
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Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu zamówień 
publicznych realizowanych 26.06.2013 r. do dnia 27.08.2013 r. 
 
1. Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 02.07.2013r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie  

Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 299 397,99 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 299 857,27 zł. 

 

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 05.08.2013r. z Firmą Usługowo – Transportowo – Handlowo – 

Budowlaną ,,RAF-MAR” Witold Korab, 38-112 Lutcza 194 na kwotę 1 547 475,54 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1 849 925,47 zł. 

 

3.Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z posesji zlokalizowanych 

na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 09.08.2013r. z Grupą Azoty, Jednostką Ratownictwa Chemicznego 

Sp. z o.o., ul. E. Kwiatkowskiego 38, 33-101 Tarnów na kwotę 32 594,72 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 61 020,00 zł. 

 

4. Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance  

i Króliku Polskim 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 19.08.2013r. z REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1,  

38-400 Krosno, na kwotę 43 140,32 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 74 789,88zł. 

 

5. Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Puławy, Gmina Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 23.08.2013r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo 

Usługowo – Handlowe ,,BET-STAL” Zenon Strugała, ul. Sosnowa 37, 38-300 Gorlice z ceną 

146 315,20 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 143 163,83 zł. 

 

 


