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Informacja z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres - od 24 marca 2018 – do 26 czerwca 2018 roku. 

 

 24 marca – w Markowej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

ratujących Żydów, w której na zaproszenie Marszałka Województwa 

Podkarpackiego uczestniczyłem, 

 25 marca – w Klimkówce odbyła się coroczna Parada Palm Wielkanocnych z 

udziałem KGW, radnych, sołtysów oraz mieszkańców - w której większość z nas 

uczestniczyła, 

 26 marca – razem z sołtysem z Puław – Bronisławem Brukiem odbyliśmy 

spotkanie z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart - w sprawie remontu drogi 

powiatowej w Pastwiskach. Starosta Sanocki złożył wniosek o dofinansowanie 

remontu tej drogi – i uzyskał dofinansowanie. W dniu dzisiejszym Wysoka Rada 

podejmie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na jej realizację, 

 5 kwietnia –odbyłem spotkanie z właścicielami nieruchomości w Rymanowie-

Zdroju – Desznie w sprawie uzgodnienia projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

 10 kwietnia – odbyły się uroczystości katyńskie w Rymanowie. Uroczystość na 

placu k/kaplicy cmentarnej - poprzedziła msza św. w intencji pomordowanych na 

wschodzie jak również tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, 

 12 kwietnia – w szkole w Rymanowie odbył się Festiwal Robotyki, w którym 

uczestniczyli uczniowie gimnazjum, LO i studenci. Podczas Festiwalu 

prezentowano zaprojektowane i wykonane przez uczniów roboty - była to bardzo 

ciekawa i nowatorska impreza, 

 15 kwietnia- odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości połączona z odsłonięciem okazjonalnej tablicy oraz uroczystej 

akademii. Przypominam, że program uroczystości gminnych zaplanowano na cały 

rok - w większości miejscowości – udział w tych uroczystościach biorą szkoły, 

członkowie obywatelskiego komitetu obchodów rocznicy oraz społeczności 

lokalne, 

 18 kwietnia – odbyłem spotkanie z posłem Bogdanem Rzońcą w sprawie 

inwestycji na drodze DK-28. W godzinach wieczornych odbyło się zebranie 

sprawozdawczo - wyborcze PTG SOKÓŁ w Rymanowie. Na kolejną kadencję 

wybrany został nowy Zarząd na czele którego stanął Kazimierz Cetnarski, 
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 20 kwietnia – w Warszawie odbyłem m.in. spotkania z W-ce Ministrem Sportu i 

Turystyki Jarosławem Stawiarskim w sprawie złożonego projektu przez gminę 

Rymanów na remont stadionu w Rymanowie. Wizytę umówił i był też obecny 

poseł Piotr Babinetz. Wyników oceny projektów jeszcze nie ma – zobaczymy co z 

tych naszych starań wyniknie, 

 21 kwietnia – na zaproszenie organizatorów – uczestniczyliśmy razem Panią 

Przewodniczącą i Z-cą Burmistrza w konferencji zorganizowanej przez 

Uzdrowisko na temat lecznictwa sanatoryjnego dzieci, 

 3 maja – odbyły się uroczystości gminne rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

w której większość z nas brała udział, 

 4 maja - w godzinach porannych odbyła się sesja nadzwyczajna sesja rady 

miejskiej, 

 6 maja – w Milczy odbyła się kolejna uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości - uroczystość z udziałem szkoły oraz całej 

społeczności Milczy, 

 9 maja – odbyła się uroczystość wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia 

małżeńskiego. Tym razem w Rymanowie-Zdroju. Uroczystość poprzedzona była -

jak zawsze - mszą świętą - dalszy jej ciąg odbył się w nowym budynku PST 

Stomil w Rymanowie-Zdroju, 

 11 maja – odbyła się uroczystość środowiskowa z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości w Rymanowie-Zdroju - Desznie. Uroczystość 

przygotowała społeczność szkolna, 

 19-20 maja – odbyła się kolejna edycja Festiwalu Piłkarskiego Dzieci 

zorganizowana przez Stowarzyszenie AKTIV PRO w którym brało udział prawie 

200 dzieci z naszej gminy oraz zaprzyjaźnionych akademii piłkarskich z Polski, 

Słowacji i Ukrainy- impreza bardzo udana, 

 23 maja – odbyłem kilka spotkań w Rzeszowie m.in. w sprawie planowanych 

inwestycji na DK-28 z dyr. GDDKiA - Andrzejem Tarnawskim, DW-887 i 889 z 

W-ce Marszałkiem B. Romaniukiem, 

 24 maja – na zaproszenie emerytowanych pracowników gminy – uczestniczyłem 

w uroczystym obiedzie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, 

 27 maja - w Klimkówce odbył się Piknik Patriotyczny z okazji 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości - w której brała udział społeczność szkoły 

oraz mieszkańcy. Uroczystość poprzedzona została mszą św. w intencji poległych 

za ojczyznę, 
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 29 maja - w godzinach porannych odbyła się sesja nadzwyczajna sesja rady 

miejskiej, 

 5 czerwca - w godzinach porannych odbyła się sesja nadzwyczajna sesja rady 

miejskiej, 

 6 czerwca - w Chorkówce odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Krośnieńskiego – tematyka dotyczyła okręgów wyborczych w wyborach do rady 

powiatu, sytuacji w szpitalu wojewódzkim w Krośnie oraz bieżących tematów 

samorządowych, 

 8 czerwca - odbyły się uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego 

organizowanego przez PSST w Rzeszowie - w którym brałem udział, 

 12 czerwca - odbyła się ceremonia wręczenia zakupionego tzw. sprzętu ratującego 

życie-dla jednostek OSP z terenu naszej gminy - sprzętu z Funduszu 

Sprawiedliwości. Uroczystość odbyła się z udziałem prezesów i naczelników 

naszych jednostek oraz przedstawicieli PSP oraz Prezesa Powiatowego Związku 

OSP, 

 13 czerwca – w Rzeszowie odbyło się obowiązkowe szkolenie obronne dla 

wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów - zorganizowane przez 

Wojewodę Podkarpackiego, 

 14-17 czerwca – w Augustowie odbył się Kongres Polskich Uzdrowisk w którym 

uczestniczyłem. Prezentacje, dyskusje, spotkania panelowe dotyczyły 

planowanych zmian w tzw. ustawie uzdrowiskowej i przyszłości polskich 

kurortów, 

 19 czerwca – w sali narad urzędu gminy odbyła się debata z udziałem nauczycieli, 

rodziców ,uczniów, radnych – na temat naszej gminnej oświaty. Debata związana 

była z udziałem w projekcie realizowanym na zlecenie MEN przez Fundację 

Rozwoju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie, 

 20 czerwca – odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPG ZOZ w Rymanowie –

następnie wspólne posiedzenie komisji stałych rady miejskiej podczas którego 

m.in. omówiono i zaopiniowano sprawozdania, realizację budżetu przed dzisiejszą 

sesją absolutoryjną oraz przedstawiono i zaopiniowano projekty uchwał 

planowanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji, 

 21 czerwca – gościliśmy w naszym urzędzie 40 osobową delegację uczniów i 

nauczycieli z Niemiec - z rejonu Zagłębia Ruhry. Delegacja przyjechała na 

zaproszenie naszej szkoły w Rymanowie – w planach Niemcy mieli również 

wyjazd do Lublina, 
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 22 czerwca – to dzień zakończenia roku szkolnego - byliśmy razem z 

Burmistrzem Janem Materniakiem - ja w Posadzie Górnej on w Rymanowie. 

Przekazaliśmy podziękowania i życzenia w imieniu samorządu gminnego - 

uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół oraz rodzicom, 

 24 czerwca – w parku zdrojowym przy Zielonym Domku odbyła się inauguracja 

sezonu letniego - który od wielu lat rozpoczyna się Festynem – „To już lato”. Ten 

sezon będzie bardzo bogaty i atrakcyjny w wydarzenia kulturalne, 

 26 czerwca – tj.w dniu dzisiejszym odbywa się sesja rady miejskiej. 

 

, 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Wojciech Farbaniec 

 

 

Rymanów, 26 czerwca 2018 r. 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 23 marca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. 

 

 

1. Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju: 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 23 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą Budomex Sp. z o.o., ul. 

Dworska 50, 38-430 Miejsce Piastowe na kwotę 1 235 928,91 zł, okresem gwarancji 

60 miesięcy i terminem wykonania zadania do dnia 24.07.2018r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 800 000,00 zł. 

 

2. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego 

Ośrodka Kultury w Rymanowie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 27 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą GRAND Andrzej 

Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna na kwotę 9 364 388,95 zł, okresem gwarancji 

60 miesięcy i terminem wykonania zadania do dnia 02.08.2019r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 6 000 000,00 zł. 

 

3. Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie 

Zdroju na działce nr ewid. 419. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą GRAND Andrzej 

Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna na kwotę 11 784 626,40 zł, okresem 

gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania do dnia 08.11.2019 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 9 665 803,15 zł. 

 

4. Remont kładki pieszo - jezdnej przez rz. Tabor nr działki ewid. 1507/5 

pomiędzy ul. Parkową i ul. Grunwaldzką w m. Rymanów nr działek ewid. 

3165/3, 3062/1, 3062/2, 3062/3”. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
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W dniu 24 kwietnia 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z Firmą Usługowo–

Handlową „SŁAWEX” Sławomir Pierożak, Niebocko 114D, 36-207 Grabownica na 

kwotę 361 343,86 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania 

do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 185 000,00. 

 

5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia 

w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 

na żłobek 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnione w 

dniu 11 maja 2018 r. - cena korzystniejszej oferty, która wynosiła 1 436 023,75 zł 

przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. 1 200 000,00 zł. 

 

6. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 1 

W dniu 15 maja 2018r. nastąpiło podpisanie umowy z Rejonem Budowy Dróg i 

Mostów w Krośnie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno, na kwotę 

1 118 166,00 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania do 70 

dni od daty podpisania umowy. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 871 863,35zł. 

 

7. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego w m. 

Puławy. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnione w 

dniu 30 maja 2018 r. – w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. 

 

8. Remont osadnika Imhoffa oraz zbiornika retencyjnego na terenie 

Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie 

W dniu 19 czerwca 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z Zakładem Budowlano-

Remontowym „LATER” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów na 

kwotę 363 518,63 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania 

do dnia 17.09.2018 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 366 863,35 zł. 
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9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia 

w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 

na żłobek – II przetarg 

W dniu 21 czerwca 2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z Zakładem Usługowo-

Handlowym ELEKTROBUD Jan Ślęczka, Golcowa 24a, 36-230 Domaradz na kwotę 

1 360 127,10 zł, okresem gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania do 

dnia 09.11.2018 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1 200 000,00 zł. 

 

10. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w 

Puławach - II przetarg 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 21 czerwca 2018 r. nastąpiło otwarcie 2 złożonych ofert. Korzystniejsza oferta 

została złożona przez firmę FLOEN Adam Holender, ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 

Krosno z ceną 515 623,21 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy.  

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 468 110,00 zł. 

 

 

Dziękuję za uwagę 


