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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 10 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. 

 

 

- 12 lipca – odbyła się uroczystość 70- lecia OSP we Wróbliku Szlacheckim, w której wziąłem 

udział razem z Z-cą Burmistrza i Skarbnikiem. 

 W godzinach popołudniowych w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju 

odbył się jubileuszowy XV Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, który jak wszystkie imprezy 

organizowane w Uzdrowisku zgromadził rzesze miłośników tego rodzaju muzyki. 

  

- 14 lipca – w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krośnie odbyła się uroczysta odprawa  

z okazji Święta Policji - w imieniu władz samorządowych naszej gminy złożyłem na ręce Pana 

Komendanta okolicznościowy adres. 

 

- 16 lipca – odbyłem spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w Krośnie w sprawie 

zaopiniowania zmiany Komendanta Komisariatu Policji w Rymanowie. Dotychczasowy - 

Krzysztof Łopuszański został naczelnikiem jednego z wydziałów Komendy Miejskiej - 

natomiast następcą w Rymanowie został komisarz Józef Litarowicz - mieszkaniec naszej 

gminy.  

 

- 19 lipca – odbył się w Głębokiem coroczny Turniej Piłkarski o "Puchar Burmistrza Gminy 

Rymanów". Impreza bardzo udana - przy pięknej, upalnej pogodzie -  dziękuję 

współorganizatorom - sołtysowi, radzie sołeckiej i działaczom klubu sportowego za 

współorganizację. Turniej - po rzutach karnych - wygrała drużyna "Karpat" Klimkówka,  

II miejsce zajął "Start" Rymanów, a III - gospodarze LKS Głębokie - które wygrało mecz  

z "Iskrą" Wróblik Szlachecki. 

 

- 24 lipca – odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. 

 

- 26 lipca – w parku zdrojowym przy Zielonym Domku - odbyła się jubileuszowa X Edycja 

Wesela Podkarpackiego, w której razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącą Rady Miejskiej 

uczestniczyliśmy. 

 

- 27 lipca – uczestniczyłem razem z radcą prawnym Bożeną Zajdel w posiedzeniu Komisji 

Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Postępowanie dotyczy 

starań - Związku Gmin Żydowskich o zwrot 3 parcel znajdujących się w okolicach Synagogi - 

wielkości ok. 1a każda. Nadmieniam, że - razem z przedstawicielem Wojewody 

Podkarpackiego - uznaliśmy roszczenie za bezzasadne. Komisja odroczyła postępowanie na  

3 miesiące - i zażądała od Wnioskodawców - tj. ZGŻ materialnych dowodów, że na tych  

3 parcelach znajdowały się miejsca kultu religijnego. 

 Celem najważniejszym mojej wizyty w Warszawie było złożenie wniosku do Ministra 

Skarbu oraz Prezesa PGNiG - dotyczącego przekazania na rzecz gminy, zabudowanej 

nieruchomości po byłym posterunku gazowniczym w Posadzie Górnej - celem przeniesienia 

tam siedziby komisariatu Policji w Rymanowie. Obiekt był wizytowany przez służby 

Komendanta Wojewódzkiego Policji i jest jak najbardziej odpowiedni na ten cel. Zobaczymy 
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jaki będzie efekt naszych starań. Zmiana siedziby komisariatu rozwiązałaby nam kilka 

problemów lokalowych. Strażacy OSP w Rymanowie chcą dodatkowy garaż - a GBP mogłaby 

po latach wrócić na piętro tego obiektu. 

 

- 30 lipca – razem z Dyrektorem ZGK uczestniczyliśmy w spotkaniu z mieszkańcami ul. Nowa 

Wieś w Rymanowie. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z wykonaniem 

przyłączy kanalizacyjnych przez właścicieli nieruchomości.  Ustaliliśmy, że gmina pomoże 

wykonać przedmiary, a mieszkańcy wybiorą firmę, która kompleksowo wykona wszystkie 

przyłącza. 

 

- 31 lipca  – w budynku "Białego Orła" w Rymanowie Zdroju odbyło sie spotkanie  

z przedstawicielami Zarządu Uzdrowiska, Marszałka, WFOŚiGW oraz WIOŚ. Celem 

spotkania było wstępne omówienie spraw związanych z zakupem i montażem urządzenia do 

pomiaru czystości powietrza w Rymanowie Zdroju. Na ten cel WFOŚiGW - chce przeznaczyć 

80 % kwoty tj. kwotę ok. 250 tys., natomiast Samorząd Województwa Podkarpackiego razem  

z Gminą Rymanów ma pokryć 20 % kosztów. tj. ok. 50 tys. zł. Zainstalowanie tego urządzenia 

ma na celu poprawę wizerunku naszego Uzdrowiska w aspekcie ukazania jego walorów, w tym 

czystego powietrza.  

 

- 1 sierpnia  – uczestniczyłem w otwarciu Rajdu Pieszego 2 Kardynałów na trasie Pastwiska - 

Komańcza, którego Gmina Rymanów jest od początku współorganizatorem. 

  

- 2 sierpnia  – na zaproszenie sołtysa uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Klimkówce. 

 

- 7 sierpnia  – w Starostwie Powiatowym w Krośnie odbyły sie konsultacje dotyczące 

opracowania na zlecenie - Prezydenta Krosna, Starosty Krośnieńskiego i Burmistrza Jasła - 

Strategii Rozwoju obszaru Jasielsko - Krośnieńskiego, w tym budowy ścieżek rowerowych. 

   

- 10 sierpnia - odbyło się spotkanie z udziałem senator Alicji Zając oraz radnych Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego - Doroty Chilik i Wojciecha Zająca. W spotkaniu wzięli udział 

również Wójt Jaślisk i Haczowa, Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej - K. Przybyła Ostap 

oraz Z-ca Burmistrza. Spotkanie dotyczyło omówieniu problemu związanego z DW 887 

Brzozów - Rymanów - Daliowa. 

 W tym samym dniu odbyło sie spotkanie dotyczące próby rozwiązania sporu 

międzysąsiedzkiego na ul. Bocznej w Rymanowie a związanego z koncepcją rozdziału 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani mieszkańcy, 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, Dyrektor ZGK, radni z Rymanowa, Przewodniczący 

Zarządu Osiedla. Złożone przez gminę propozycje rozwiązania problemu - nie zyskały - 

niestety akceptacji przez ww. skonfliktowanych ze sobą mieszkańców. Trzeba będzie,  

w związku z tym szukać innych możliwości rozwiązania problemu. 

 

- 12 - 15 sierpnia - odbyły sie "Dni Pamięci" - organizowane przez Stowarzyszenie "Spotkanie 

- Rymanów", w których razem z Z-cą Burmistrza uczestniczyliśmy.   

 

- 15 sierpnia - uczestniczyłem w uroczystości 90 - lecia powstania OSP w Sieniawie. 

 



3 

 

- 18 sierpnia - w Urzędzie Gminy Rymanów odbyło sie spotkanie dotyczące wspólnego 

złożenia projektu przez Starostwo Powiatowe w Krośnie, 8 gmin powiatu krośnieńskiego oraz 

partnerów ze Słowacji do Programu Transgranicznego INTERREG PL-SK. Projekt ma 

dotyczyć budowy sieci wież widokowych oraz niezbędnego zaplecza dla nich. Termin złożenia 

"fiszki" do Programu upływa 31 sierpnia br. 

 

- 22 sierpnia - w Króliku Wołoskim odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanej 

dzwonnicy znajdującej się przy Cerkwi. W spotkaniu wzięli udział W-ce Marszałek 

Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, księża, członkowie Stowarzyszenia "Królik 

Wołoski", mieszkańcy Królika Polskiego, goście - w tym z Ukrainy. 

 

- 23 sierpnia – w Bziance odbyły się tegoroczne gminne dożynki - bardzo udane.  

W uroczystości wzięło udział 12 delegacji wiecowych, parlamentarzyści, samorządowcy, 

mieszkańcy Bzianki i Gminy Rymanów. Korzystając z okazji dziękuję organizatorom: GOK  

w Rymanowie, Pani radnej i sołtys z Bzianki oraz wszystkim zaangażowanym  

w przygotowanie uroczystości mieszkańcom tej miejscowości.  

 

- 25 sierpnia - odbyło sie posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku 

Publicznego podczas, którego m.in. opiniowano projekty uchwał planowanych do 

procedowania podczas dzisiejszej sesji.  

 

- 26 sierpnia - w godzinach porannych odbyło sie spotkanie z Firmą Menagment z Brzozowa - 

która opracowywać nam będzie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Firmy oraz Z-ca Burmistrza i Koordynator BFP - inspektor M. Wais. 

 

- 27 sierpnia - na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego - uczestniczyłem  

w spotkaniu podczas, którego omówiliśmy kilka ważnych problemów związanych  

z Uzdrowiskiem, w tym temat zakupu i montażu urządzenia do pomiaru czystości powietrza. 

 

 - 10 lipca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie.  

     

              

           Burmistrz Gminy Rymanów 

          

                  WOJCIECH FARBANIEC   
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia  10.07.2015r.  do 26.08.2015 

 

1. Remont drogi na dz. nr ewid. 894 w Króliku Polskim w km 0+700 – 1+700;  1000 mb x 

3,00 m. Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów.  

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W części nr 1 zamówienia - Remont drogi na dz. nr ewid. 894 w Króliku Polskim w km 0+700 

– 1+700; 1000 mb x 3,00 m - umowa została zawarta w dniu 10.08.2015r. z Zakładem 

Produkcyjno – Usługowo – Handlowym ,,BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 

38-480 Rymanów na kwotę 147 944,40 zł. 

Termin wykonania zadania do 50 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji – 36 

miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 250 000,00 zł. 

W części nr 2 zamówienia - Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów -  

umowa została zawarta w dniu 29.07.2015r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie          

Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno  na kwotę 455 475,42 zł. 

Termin wykonania zadania do 40 dni od dnia podpisania umowy. Okres gwarancji – 36 

miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 455 900,00 zł. 

 

2. Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach 

Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza ze Zmysłówką oraz 

Bzianka. 

Postępowanie w trakcie rozstrzygania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.08.2015r. wpłynęły 4 

oferty, z których najkorzystniejsze ceny zaoferowała Agencja Technik Ekologicznych i 

Realizacja Inwestycji ,,mkm PERFEKT” Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków: 

- część nr 1 zamówienia - Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych dla 

miejscowości Rymanów oraz Ladzin - cena – 163 344,00 zł, 

- część nr 2 zamówienia Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych dla 

miejscowości Wróblik Królewski oraz Wróblik Szlachecki – cena – 149 506,50 zł,  

- część nr 3 zamówienia - Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych dla 

miejscowości Milcza ze Zmysłówką oraz Bzianka – cena – 230 625,00 zł,  

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia wynoszą: 

- część nr 1 zamówienia: cena – 149 870,54 zł, 

- część nr 2 zamówienia: cena – 128 232,61 zł,  

- część nr 3 zamówienia: cena – 171 486,94 zł. 
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3. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego i organizacja terenu rekreacyjnego 

ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej na działkach nr 

ewid. 58/12 i 58/14. 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 20.08.2015r. z Panią Lucyną Matyją prowadzącą ,,BUD-

MAT”,     ul. Kraszewskiego 188, 33-380 Krynica – Zdrój na kwotę 346 617,94 zł. 

Termin wykonania zadania do 30.10.2015r. Okres gwarancji – 36 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 360 000,00 zł. 

 

4. Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla 

miejscowości na terenie Gminy Rymanów oraz opracowanie Zmian Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

Postępowanie w trakcie rozstrzygania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.08.2015r. wpłynęło 5 

ofert, z których najkorzystniejsze ceny zaoferowali następujący Wykonawcy: 

1) Gdyńska Grupa Urbanistyczna Sp.j., Mariusz Fudała, Jerzy Płocke, ul. Poznańska 10, 81-

305 Gdynia:  

- część nr 1 zamówienia: cena – 31 900,00 zł, 

- część nr 2 zamówienia: cena – 37 900,00 zł,  

- część nr 3 zamówienia: cena – 35 900,00 zł 

- część nr 5 zamówienia: cena – 8 900,00 zł,  

2) AMS CONCEPT Agata M. Stępień, ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce: 

- część nr 6 zamówienia: cena – 30 000,00 zł, 

- część nr 7 zamówienia: cena – 30 000,00 zł, 

- część nr 8 zamówienia: cena – 29 000,00 zł, 

3) Bocianowski Wiesław, ul. Łysogórska 9, 38-430 Miejsce Piastowe: 

- część nr 4 zamówienia: cena – 20 000,00 zł. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi ogółem 400 000,00  zł w tym: 

1) część nr 1 zamówienia – Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „POSADA GÓRNA/2014” – 75 000,00 zł, 

2)  część nr 2 zamówienia – Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „KLIMKÓWKA/2014”– 85 000,00 zł, 

3)  część nr 3 zamówienia – Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „SIENIAWA/2014”– 80 000,00 zł brutto, 

4) część nr 4 zamówienia – Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „LADZIN/2014”– 50 000,00 zł, 

5)  część nr 5 zamówienia – Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „ŁAZY-FARMA FOTOWOLTAICZA” – 20 000,00 zł, 

6) część nr 6 zamówienia – Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów (obszar farmy fotowoltaicznej) –            

30 000,00 zł, 
7) część nr 7 zamówienia – Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”– 30 000,00 zł, 

8) część nr 8 zamówienia - Opracowanie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „RYMANÓW”– 30 000,00 zł. 
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