
 

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 stycznia 2017 r. do 24 lutego 2017 r. 

 

27 stycznia – uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia ,,Nasz 

Rymanów”. Zebranie było okazją do podsumowań całorocznej owocnej pracy Stowarzyszenia 

na rzecz społeczności Rymanowa jak również złożenia życzeń dla wszystkich członków tej 

bardzo ważnej w środowisku organizacji. 

 

2 lutego – odbył się Koncert Noworoczny przygotowany przez Szkołę Muzyczną I Stopnia  

w Rymanowie w koncercie wystąpili uczniowie i nauczyciele szkoły, a uczestniczyli rodzice, 

krewni oraz Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Krzysztof Szczepaniak z Rzeszowa. Koncert zgromadził całą aulę im. Marka 

Góry w ZSP w Rymanowie. 

 

3 lutego – uczestniczyłem w Spotkaniu Noworocznym z udziałem Premier Beaty Szydło  

w Centrum Kongresowo - Wystawienniczym w Jasionce k/Rzeszowa. W spotkaniu wzięli udział 

samorządowcy podkarpaccy jak również przedstawiciele biznesu.  

 W godzinach wieczornych wziąłem udział w zebraniach sprawozdawczych jednostek 

OSP w Rymanowie i Posadzie Dolnej. 

 

7 lutego – w Krośnie odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów powiatu krośnieńskiego – 

poświęcony omówieniu Plebiscytu Sportowego. Wśród najpopularniejszych w powiecie znaleźli 

się nasi przedstawiciele – trener Grzegorz Argasiński, działacz z Posady Górnej - 

Krzysztof Krukar oraz piłkarka ręczna Alicja Staroń. Uroczysta gala odbyła się 16 lutego  

w Korczynie. 

 

11 lutego – odbył się Halowy Turniej w piłce nożnej w Sieniawie - zwycięzcą tegorocznych 

rozgrywek została drużyna "Beskidu" Posada Górna – II miejsce zajęła drużyna "Orła" Milcza, a 

III "Iskry" Wróblik Szlachecki. W godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniach 

sprawozdawczych jednostek OSP w Desznie i Bałuciance. 

 

14 lutego – razem z Panią Skarbnik podpisywaliśmy w PCEN w Rzeszowie umowę na realizację 

projektu edukacyjnego dla szkół w Króliku Polskim, Milczy i Wróbliku Szlacheckim.  

 Wieczorem w sali kina "Sokół" w Rymanowie odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie 

powołania do życia Klubu Seniora w Rymanowie. Na spotkanie przyszło 35 osób 

zainteresowanych przystąpieniem do Klubu. Kolejne spotkanie – podczas którego przyjęty 

zostanie regulamin i wybrane zostaną władze Klubu - odbędzie się 2 marca o godz. 18
00

 – 

również w sali kina Sokół. 

 

15 lutego - w Jarosławiu odbyła się konferencja poświęcona samorządom  

i realizowanym przez nich inwestycjom gminnym w której razem z insp. Marią Wais 

uczestniczyliśmy. 

 

17 lutego - w Prešovie – odbyłem spotkanie z dziekanem Wydziału Manedżerskiego 

Uniwersytetu – profesorem Robertem Stefko oraz pracownikiem tejże uczelni – dr Józefem 

Bujniakiem. Celem spotkania było omówienie planowanej współpracy pomiędzy Gminą 

Rymanów, a Uniwersytetem w dziedzinie – naukowej i kulturalnej. Na ww. uczelni studiuje  

2 tysiące studentów z 4 kontynentów. Jest okazja na wymianę młodzieży – wspólne projekty 

unijne itp. Zobaczymy jaki będzie efekt finalny tego przedsięwzięcia. 



21 lutego – w godzinach porannych odbyło sie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia  

i Porządku Publicznego - podczas której przedstawiono i zaopiniowano sprawozdania oraz 

planowane do procedowania podczas dzisiejszej sesji projekty uchwał. 

 

24 lutego - tj. w dniu dzisiejszym odbywa sie sesja Rady Miejskiej. 

 

                

         Burmistrz Gminy Rymanów   

           

         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 27.01.2017 r. do dnia 20.02.2017 r. 

 

 

1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

Wpłynęło 13 ofert, najkorzystniejsza oferta została złożona przez Konsorcjum firm: 

Lider konsorcjum: ,,EL-KROS” Usługi Elektryczne i Pomiary Wiesław Jachyra, ul. Ślączka 9a, 

38-400 Krosno 

Członek konsorcjum: 

1) Firma Usługowo – Handlowa  EL-KROM Krzysztof Karamon, Potok 64, 38-404 Krosno, 

2) Zakład Usług Elektrycznych Józef Gierlicki, ul. Rynek 6, 38-480 Rymanów z ceną 

983.754,00 zł i okresem gwarancji 7 lat. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 850.000,00 zł brutto. 

 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK Rymanowie Zdroju 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

Wpłynęło 6 ofert, najkorzystniejsza oferta została złożona przez Usługi Transportowo – 

Sprzętowe Leszek Doktor, 38-200 Jasło, ul. Krasińskiego 17/20 z ceną 115.829,10 zł i okresem 

gwarancji 6 lat. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 200.000,00 zł brutto. 

 

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

Wpłynęło 5 ofert, najkorzystniejsza oferta została złożona przez KAM-BUD Tomasz Kościółek, 

33-326 Mogilno, Paszyn 436 z ceną 1.700.803,99 zł i okresem gwarancji 6 lat. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 1.911.390,62 zł brutto. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa” 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

Wpłynęła 1 oferta złożona przez Projekt-Consulting Michał Hul, 36-060 Głogów Młp., Lipie 43 

z ceną 190.650,00 zł i terminem wykonania do 13.10.2017 r. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 202.110,00 zł brutto. 

 

5. Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku  

w Rymanowie 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert  

w dniu 27.02.2017 r. 



Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 245.000,00 zł. 

 

6. Wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Milczy 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert w 

dniu 07.03.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 195.000,00 zł. 

 

7. Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz remont i przebudowa pomieszczeń 

strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert w 

dniu 08.03.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1.515.000,00zł 
 

 
 

 

 


