
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów  

za okres od 28 października do 28 listopada 2017 roku 

 

 29 października – uczestniczyłem w uroczystościach 20-lecia funkcjonowania 

Akademii Sztuk Walki – prowadzonej od samego początku przez Pawła Śliwkę 

– który oprócz pasji wschodnich sztuk walki, pracuje w Komendzie Miejskiej 

Policji w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele w 

Rymanowie Zdroju – następnie na sali gimnastycznej w Posadzie Górnej 

odbyły się warsztaty dla uczestników Akademii. Na końcu uroczystości 

wręczone zostały okazjonalne upominki oraz przekazano gratulacje i życzenia 

założycielom i członkom Akademii, 

 2 listopada – w godzinach porannych odbyło się spotkanie z dyrekcją szkoły, 

projektantami oraz przedstawicielami Straży Pożarnej i SANEPID-u –przy 

„starej szkole” w Rymanowie. Celem spotkania było rozpoznanie możliwości 

adaptacji niewykorzystywanego do tej pory przyziemia szkoły na „żłobek”. 

Informuję, że złożyliśmy 24 listopada br. wniosek do programu rządowego 

Maluch+ w ramach którego chcielibyśmy utworzyć żłobek dla 40 dzieci. 

Preferencje w ubieganiu się o środki mają te gminy na terenie których nie ma 

tego rodzaju placówki-stąd liczymy, że może uda się pozyskać na ten cel środki 

i zrealizować zadanie w przyszłym roku, 

 6 listopada – odbyłem w Rzeszowie spotkanie z dyrektorem PGE 

Władysławem Turkiem, a następnie z W-ce Marszałkiem Bogdanem 

Romaniukiem. Celem spotkań było omówienie spraw związanych z 

przebudową napowietrznej linii energetycznej w Rymanowie Zdroju oraz z 

Panem Marszałkiem – spraw dotyczących planowanych do realizacji w 

przyszłym roku zadań drogowych na drogach wojewódzkich, 

 7 listopada – Radio FARA nagrywało audycję na temat lecznictwa 

uzdrowiskowego dzieci. Zaproszono do zabrania głosu w tej sprawie również 

mnie, 

 10 listopada – na zaproszenie dyrektora Rzeszowskiego Ośrodka Polityki 

Społecznej – Jerzego Jęczmienionki – uczestniczyłem w konferencji na temat 

Ekonomii Społecznej - przedstawiając współpracę naszej gminy z PSONI – 

Koło w Rymanowie, a szczególnie ZAZ-em, z którym współpracujemy od 

wielu lat w zakresie ukwieceń parku zdrojowego i rymanowskiego rynku. W 

godzinach wieczornych – razem z Burmistrzem Janem Materniakiem – 

uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości w szkole w Milczy, 

 12 listopada – uczestniczyliśmy w gminnych obchodach Święta 

Niepodległości. Jak zawsze uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji 

ojczyzny – następnie złożono wieńce pod pomnikiem ofiar systemów 

totalitarnych. W sali kina Sokół odbyła się dalsza część uroczystości połączona 



ze złożeniem ślubowania przez uczniów klas mundurowych naszego 

rymanowskiego liceum. W tym roku swoje święto 110-lecia powstania – 

obchodziło PTG Sokół w Rymanowie. W uroczystości jubileuszowej wzięły 

udział delegacje PTG Sokół z kilkunastu miejscowości południowej Polski. W 

godzinach wieczornych tego samego dnia – w Zajeździe Jaś Wędrowniczek 

odbyło się widowisko przygotowane przez Fundację – o tej samej nazwie – 

związane z Świętem Niepodległości – połączone ze wspólnym śpiewaniem 

pieśni patriotycznych, 

 16 listopada – uczestniczyłem w „Kongresie 590” organizowanym w Jasionce 

k/Rzeszowa. W Kongresie uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, Premier 

Beata Szydło oraz większość ministrów obecnego rządu. II edycja kongresu 

poświęcona była gospodarce. W godzinach wieczornych razem z Panią 

Przewodniczącą oraz Z-cą Burmistrza uczestniczyliśmy w Jesiennym 

Koncercie zorganizowanym przez uczniów i nauczycieli naszej rymanowskiej 

szkoły muzycznej, 

 18 listopada – w hali sportowej w Sieniawie odbył się turniej piłkarski 

organizowany dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. W turnieju wzięło 

udział 6 drużyn – zwyciężyła drużyna OSP z Posady Górnej, II miejsce zajęła 

drużyna z Klimkówki a III miejsce z Rymanowa. Drużynom wręczone zostały 

puchary i dyplomy, 

 20 listopada – uczestniczyliśmy razem z Panią Przewodniczącą, Z-cą 

Burmistrza, Radnymi Powiatowymi – Danielem Piwowarem i Bogusławem 

Zaforemskim, radnym i sołtysem Adamem Szybką, sołtysem Tadeuszem 

Chodynieckim – tj. przedstawicielami reprezentującymi naszą gminę – Panem 

Starostą Krośnieńskim i jego współpracownikami oraz przedstawicielami 

gminy Miejsce Piastowe – w uroczystym oddaniu do użytku drogi powiatowej 

Widacz –Wróblik Szlachecki – Wróblik Królewski – Ladzin – w której 

realizacji nasza gmina miała znaczący wkład finansowy. Nadmienić należy, że 

nowa droga poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Chciałbym – 

korzystając z okazji – podziękować Panu Staroście i jego współpracownikom – 

ale w sposób szczególny radnemu Adamowi Szybce oraz innym mieszkańcom 

Wróblików – którzy w swoim postępowaniu kierowali się rozumem a nie 

emocjami i dzięki temu powstała inwestycja – na miarę potrzeb – i która będzie 

służyć użytkownikom przez kolejne dziesiątki lat, 

 21 listopada – odbyłem spotkanie w Panią W-ce Marszałek Marią Kurowską w 

sprawie złożonego wniosku o przedłużenie terminu realizacji przebudowy i 

rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. Przypominam – że 

otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO 2014-2020 w wysokości 3 mln złotych – 

ogłoszony przetarg – niestety nie doszedł do skutku z racji tego, że nikt nie 

złożył oferty na realizację tej inwestycji. Potencjalni oferenci zwracali uwagę, 



że nie są w stanie w tak krótkim czasie wykonać tego zadania. Ramy czasowe 

tego programu wyznaczone są terminem końca października 2018 roku. Nasz 

wniosek został zakwalifikowany dopiero w połowie października br. stąd 

konieczne jest wydłużenie terminu realizacji – oczekujemy obecnie na 

rozpatrzenie naszego wniosku przez Zarząd Województwa Podkarpackiego -

wnioskowaliśmy o przedłużenie realizacji tej inwestycji do 30 września 2019 

roku, 

 24 listopada – w godzinach przedpołudniowych uczestniczyłem – na 

zaproszenie Prezesa – w jubileuszu 20-lecia Rejonu Budowy Dróg i Mostów w 

Krośnie – Firmy drogowej – która wykonuje większość robót drogowych na 

terenie naszej gminy i powiatu. W godzinach popołudniowych odbyło się 

wspólne posiedzenie radnych – podczas posiedzenia przedstawiono, a następnie 

opiniowano projekty uchwał przewidywanych do procedowania podczas 

dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, 

 27 listopada – w godzinach porannych – uczestniczyłem w spotkaniu z W-ce 

Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem. 

Tematem spotkania było wstępne omówienie przyszłorocznych obchodów Dni 

Pamięci. Zarząd Województwa chciałby – żeby obchody odbyły się w 3 

miejscach województwa – Markowej, Rzeszowie i Rymanowie. W 

przyszłorocznych obchodach udział deklarują żyjący laureaci Nagrody Nobla 

pochodzenia żydowskiego. W spotkaniu wzięli udział – też Stanisław 

Materniak i Ryszard Krukar reprezentujący Stowarzyszenie Spotkanie – 

Rymanów – głównych organizatorów corocznych obchodów Dni Pamięci w 

Rymanowie. Podczas spotkania omówiono wstępnie planowany scenariusz 

obchodów.  

 28 listopada – tj. w dniu dzisiejszym o godz. 9:00 odbyła się I sesja 

Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

Wojciech Farbaniec 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych za okres od XLV sesji 

 

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego 

Ośrodka Kultury w Rymanowie 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 10.11.2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez REMONDIS KROeko Sp. z o.o., 

ul. Fredry 1, 38-400 Krosno z ceną 813 142,80 zł oraz wskazanymi warunkami 

płatności – do 30 dni. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 600 000,00 zł. 

Postępowanie zostało unieważnione w dniu 10.11.2017 r. z przyczyn ekonomicznych 

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1579) - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

3. Wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Bałucianka i Rymanów Zdrój 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie 

rozstrzygania. 

W dniu 15.11.2017 r. nastąpiło otwarcie 6 złożonych ofert. Oferta z najniższą ceną 

została złożona przez Zakład Usług Projektowych Ewa Drwięga, ul. Płowiecka 21, 

38-500 Sanok - 39 360,00 zł, 48 miesięcy gwarancji. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 75 000,00 zł. 

 

4. Podwyższenie standardu sieci drogowej Gminy Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

W dniu 14.11.2017 r. została zawarta umowa w części nr 1 zamówienia - Przebudowa 

drogi gminnej Nr 130828R dz. nr ewid. 615 w km 0+000 – 0+200 w miejscowości 

Królik Polski z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 

38, 38-400 Krosno na kwotę 86 641,20 zł, okresem gwarancji – 36 miesięcy. 

W dniu 21.11.2017 r. została zawarta umowa w części nr 2 zamówienia - Remont 

urządzenia budowlanego – placu postojowego zlokalizowanego na dz. nr ewid. gr 969 

w m. Milcza na kwotę 32 956,15 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 

- w część nr 1 zamówienia: 82 723,65 zł,  

- w część nr 2 zamówienia: 24 904,47 zł.  



 

5. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na 

których zamieszkują mieszkańcy – II przetarg 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 

15.11.2017 r. z terminem składania ofert do dnia 23.11.2017 r. do godz. 10.00. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 600 000,00 zł. 

W dniu 23.11.2017 r. nastąpiło otwarcie 2 złożonych ofert. Oferta z najniższą ceną 

została złożona przez firmę REMONDIS KROeko Sp. z o.o. ul. Fredry 1 38-400 

Krosno, cena: 565 692,10 netto -  

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 600 000,00 zł. 

 

6. Ubezpieczenie mienia Gminy Rymanów 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 

15.11.2017 r. z terminem składania ofert do dnia 24.12.2017 r. do godz. 11.00. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 

93 500 zł dla zamówienia podstawowego oraz 18 700 zł dla zamówienia polegającego 

na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego. 

Dla zadań Pakietu I 

 dla zamówienia podstawowego 6 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 1 200 zł. 

Dla zadań Pakietu II 

 dla zamówienia podstawowego 25 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 5 000 zł. 

Dla zadań Pakietu III 

 dla zamówienia podstawowego 10 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 2 000 zł. 

Dla zadań Pakietu IV 

 dla zamówienia podstawowego 7 500 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 1 500 zł. 

Dla zadań Pakietu V 

 dla zamówienia podstawowego 45 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 9 000 zł. 

 

7. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz 

przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 

domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 

21.11.2017 r. z terminem składania ofert do dnia 06.12.2017r. do godz. 10.00. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 350 000,00 zł. 
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