
 

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 25 marca 2017 r. do 24 kwietnia 2017 r. 

 

 

- 26 marca - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w Klimkówce, a Z-ca Burmistrza  

w Bziance. Podczas zebrań złożyliśmy sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok jak 

również odpowiadaliśmy na pytania i wnioski składane przez uczestników zebrań. 

 

- 28 marca - odbyły się warsztaty związane z aneksem do Strategii Rozwoju Gminy -

dotyczącym Rymanowa Zdroju. Znowelizowany dokument jest potrzebny do ubiegania o środki 

pomocowe z RPO 2014 - 2020. 

 

- 29 marca - odbyłem spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzianka nad 

Wisłokiem oraz dyrektorem prowadzonej przez Stowarzyszenie szkoły w sprawie zmian jakie są 

przewidywane w związku z reformą oświaty. Od 1 września 2018 r. oddział przedszkolny 

planowany jest do przeniesienia do pomieszczeń domu ludowego - w którym potrzebne będzie 

wykonanie pewnych prac adaptacyjnych - a w budynku głównym szkoły będzie 8-klasowa 

szkoła podstawowa. 

 W tym dniu spotkałem się też z dyrektorem biura LGD Dorzecze Wisłoka w sprawie 

użyczenia budynku w Sieniawie na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów - adaptacja tego 

budynku odbędzie sie wtedy kiedy LGD pozyska na ten cel pieniądze pomocowe. 

 

- 4 kwietnia - odbyło się spotkanie z organizatorami obchodów uroczystości rocznicy  

10 kwietnia. 

 W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z AKTIV PRO oraz Zarządem Startu 

Rymanów podczas którego zaprezentowany został gminny model szkolenia dzieci i młodzieży  

w piłce nożnej poprzez współpracę klubów piłkarskich z terenu gminy Rymanów ze 

Stowarzyszeniem AKTIV PRO - projekt bardzo ciekawy - pozostałym zarządom klubów projekt 

zaprezentowany zostanie podczas najbliższego posiedzenia Gminnej Rady Sportu. 

 

- 7 kwietnia - w godzinach porannych odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas 

której uchwalony został MPZP - Rymanów Zdrój. 

 W godzinach popołudniowych uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami firmy 

zajmującej się zagospodarowaniem osadu oczyszczalnianego. 

 

- 8 kwietnia - odbyły się zawody strzeleckie jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego  

w których uczestniczyła reprezentacja naszej gminy. Wśród gości zawodów był nowo - 

powołany Komendant PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak. Zawody bardzo udane - myślę, że 

kolejne odbędą się już w strzelnicy po wykonanym remoncie. 

 

- 9-10 kwietnia uczestniczyliśmy razem z Marią Wais w 2-dniowym wyjeździe studyjnym do 

Lwowa organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Podczas spotkania we 

Lwowie 10 kwietnia odbyły się warsztaty wszystkich uczestników projektu transgranicznego 

PL-UKR-BY- w którym uczestniczy też nasza gmina - dotyczy to po naszej stronie rewitalizacji 

części parku zdrojowego poniżej kościoła - w ramach którego - jeżeli uda się pozyskać środki na 

ten cel - przebudowany zostanie most w kierunku Eskulapu oraz fontanna naprzeciwko budynku 

Opatrzności. 

 

- 12 kwietnia - odbyłem spotkanie z W-ce Marszałkiem Bogdanem Romaniukiem w sprawie 

rozpoczęcia budowy chodnika w Sieniawie oraz nowej nakładki na drodze 887 w m. Rymanów, 

Bzianka, Wróblik Szlachecki oraz Milcza. Mam nadzieję, że coś z tego wszystkiego uda się 

zrealizować. 

 



- 18 kwietnia - uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorem PZM i UW w Rzeszowie - Małgorzatą 

Wajdą - podczas spotkania omawialiśmy sprawy dotyczące zmian terenów zalewowych wzdłuż 

biegu Taboru i trybu postępowań związanych z uzgodnieniami  inwestycji lokowanych na tym 

terenie. W spotkaniu uczestniczył też Damian Rygiel - dyrektor ZGK w Rymanowie. 

 

- 19 kwietnia - w sali narad naszego urzędu odbyły się warsztaty dotyczące Gminnego 

Programu Rewitalizacji - warsztaty prowadził Paweł Mentelski z Firmy Menegment  

z Brzozowa. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele lokalnego samorządu Rymanowa  

i Rymanowa Zdroju oraz przedstawiciele firm oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek 

organizacyjnych gminy. GPR - jest w fazie tzw. wyłożenia, zgłaszania inwestycji. 

 

- 20 kwietnia - w godzinach rannych odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej - związane  

z procedurą absolutoryjną. W godzinach południowych spotkałem się z przedstawicielami Firmy 

Polkomtela - spotkanie dotyczyło kończącej się umowy na posadowienie wieży na Kalwarii -

gdzie powstaje osiedle mieszkaniowe. Umowa obowiązuje do końca I kwartału 2018 r. Firma 

poszukuje nowej lokalizacji dla wieży telefonii komórkowej. Jakieś propozycje są - nie ze strony 

gminy lecz osób prywatnych - jakie będą efekty tych poszukiwań zobaczymy.  

 W godzinach popołudniowych w Hotelu Bristol w Rzeszowie odebrałem dyplom oraz 

statuetkę lidera w dziedzinie edukacji przyznanego dla naszej gminy. W konkursie 

organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego wyróżniono 12 gmin 

podkarpackich na 70 zgłoszonych do konkursu. Tym tytułem nasza gmina może posługiwać się 

przez najbliższe 3 lata. 

 

- 25 kwietnia - w Przemyślu odbyła się konferencja poświęcona Ekonomii Społecznej w której 

uczestniczyłem i prezentowałem temat dotyczący stosowania klauzul społecznych  

w zamówieniach publicznych. 

 

- 26 kwietnia - odbyłem umówione spotkanie z Prorektorem PWSZ w Krośnie profesorem 

Dominikiem Wróblem. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy z Ukrainą w zakresie 

naboru studentów dla PWSZ w Krośnie - dużo studentów z Ukrainy studiuje w Prešowie i taka 

propozycja jest ze strony ukraińskiej dla PWSZ w Krośnie, która to uczenia boryka się  

z problemami demograficznymi. 

 

- 27 kwietnia - tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

                

         Burmistrz Gminy Rymanów   

           

         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych 

od dnia 23.03.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. 

 

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie – etap II 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 27.03.2017 r. zawarto umowę z firmą MEF-BUD Mateusz Stachowicz, 38-112 Lutcza 

158 na kwotę 97.200,00 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. Umowny termin wykonania 

zadania do dnia 07.07.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 100.000,00 zł. 

 

2. Wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Milczy 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 30.03.2017  r. zawarto umowę z firmą Usługi Ogólno – Budowlane Tadeusz Ochałek, 

38-213 Kołaczyce, Bieździedzia na kwotę 106.445,74 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. 

Umowny termin wykonania zadania do dnia 30.06.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 195. 000,00 zł. 

 

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

strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 30.03.2017 r. zawarto umowę z Zakładem Budowlano – Remontowym LATER  

Sp. z o.o., ul. Sanocka 36, 38-480 Rymanów z ceną 1.393.298,72 zł i okresem gwarancji 60 

miesięcy. Umowny termin wykonania zadania do dnia 25.08.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1.515.000,00zł 

 

4. Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku  

w Rymanowie – II przetarg 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 04.04.2017 r. zawarto umowę z firmą TECHRAMPS Piotr Nowak, ul. Organki 2,    

31-990 Kraków na kwotę 243.656,85 zł i okresem gwarancji 36 miesięcy. Umowny termin 

wykonania zadania do dnia 30.06.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 245.000,00 zł. 

 

5. Remont kładki pieszo – jezdnej przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu nr działki ewid. 

1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów nr działek ewid. 1577, 1506, 

1515/1, 1515/2.  

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

W dniu 04.04.2017r. zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10,  

05-800 Pruszków na kwotę 1.084.402,58 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. Umowny termin 

wykonania zadania do dnia 29.09.2017r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 1. 150.000,00 zł. 


