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Sprawozdanie z działalności za okres od 27 czerwca do 27 lipca 2018 roku 

 

 27 lipca – w WUP w Rzeszowie – razem ze Skarbnikiem podpisywaliśmy 

umowę na realizację projektu edukacyjnego dla naszych szkół, 

 28 lipca – odbyłem spotkanie z dyrektorem ZGK w sprawie ustalenia 

zakresu robót planowanych na naszym cmentarzu komunalnym w 

Rymanowie, 

 1 lipca – w parku zdrojowym odbyła się kolejna edycja Powiatowego 

Przeglądu Orkiestr Dętych, w której uczestniczyłem, 

 2 lipca – w szkole w Milczy odbyło się spotkanie w sprawie planowanych 

robót odwadniających – oraz malowania dachów, 

 4 lipca – w UM w Rzeszowie razem ze Skarbnikiem podpisywaliśmy 

umowę na realizację projektu z PROW-u – Odnowa Wsi – projekt 

realizowany będzie na Posadzie Górnej – m.in. przewidziana jest budowa 

altany na zapleczu stadionu sportowego. Odbyłem też spotkanie z 

dyrektorem PZDW w sprawie wniosków składanych przez Radnych a 

dotyczących poprawy bezpieczeństwa na DW-887 w m. Wróblik 

Szlachecki i Rymanów-Zdrój, 

 6 lipca – odbyłem spotkanie w sprawie planowanego remontu na obiekcie 

szkoły w Rymanowie – obecnie wykonywana jest dokumentacja 

projektowa – oddzielnie w trybie przyśpieszonym wykonywany jest 

projekt na przebudowę instalacji elektrycznej oraz przebudowa jej części 

w klasopracowniach gdzie planuje się wykonanie remontu w okresie 

wakacji- pozostałe roboty będą wykonywane sukcesywnie w oparciu o 

dokumentację projektową i możliwości finansowe gminy, 

 7 lipca – w sobotę – wizytowałem drogę gminną w Króliku Polskim – na 

wniosek mieszkańców – w czasie spotkania uzgodniono konieczny zakres 

ich wykonania w najbliższym czasie dla zabezpieczenia domostw przed 

zalewaniem wodą, 

 10 lipca – odbyło się wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krośnie 

przekazanie placu pod budowę chodnika, drogi oraz oświetlenia ulicznego 

w Klimkówce. Koszt całości zadania to blisko 2 300 000 złotych – w tym 

ok. 1 150 000 zł – dotacja rządowa – pomoc z gminy Rymanów dla 

powiatu to 700 000 zł – udział finansowy powiatu to – ok. 400 tysięcy. 

Gmina realizuje też równolegle – budowę oświetlenia ulicznego na 

długości ponad 800 mb. przy tej drodze. Wydaje mi się, że przynajmniej 

ta część Klimkówki – po kilkudziesięciu latach oczekiwań – będzie 

wyglądać jak powinna wieś wyglądać w XXI wieku, 

 11 lipca – w Krośnie uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia 

Policji – razem z wójtami i burmistrzami powiatu krośnieńskiego, 

 13 lipca – odbyłem się spotkanie w sprawie planowanej budowy kamienia 

pamięci przed budynkiem Sokoła w Rymanowie. W spotkaniu wzięli 
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udział m.in. Stefan Stempin – projektant, Krzysztof Śliwka – artysta 

rzeźbiarz, Cz. Szajna- Prezes Stowarzyszenia Nasz Rymanów – Jan 

Materniak – Z-ca Burmistrza. Podczas spotkania dokonano wyboru 

koncepcji kamienia oraz ustalono zakres zadań do realizacji na najbliższy 

czas, 

 14 lipca – uczestniczyłem w podsumowaniu zawodów w biathlonie 

letnim niewidomych i słabowidzących organizowanych w Rymanowie-

Zdroju przez Związek z Przemyśla. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 

się z hotelu Zacisze. W zawodach brali udział zawodnicy z całej Polski, 

 15 lipca – w parku zdrojowym odbyła się kolejna edycja 

międzynarodowego festiwalu folklorystycznego Dialog - Kultur. W 

przeglądzie wzięły udział zespoły z Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski. 

Festiwal zgromadził rzesze gości i kuracjuszy. 

 16 lipca – w auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie odbyła się 

uroczysta gala wręczenia nagród najlepszym uczniom szkół z terenu 

gminy Rymanów – Młode Orły. W tym roku przyznano 130 nagród 

wyróżniającym się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz LO, 

 22 lipca – w Sieniawie odbyła się uroczystość 580 lecia lokacji wsi oraz 

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość doniosła 

bardzo dobrze przygotowana przez organizatorów zgromadziła rzesze 

mieszkańców i gości, 

 24 lipca – odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady miejskiej, 

podczas, którego odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa 

Rymanów oraz Prezesem RSP w Wisłoczku. W dalszej części posiedzenia 

omówiono zaplanowane zagadnienia oraz opiniowano projekty uchwał na 

dzisiejszą sesję, 

 26 lipca – odbyła się wizytacja komisji konkursowej EKO-HESTI z 

Sopotu. Nasza gmina zgłosiła się do konkursu ekologicznego 

organizowanego przez SGU RP oraz ww. ubezpieczyciela. Do konkursu 

zgłosiło się 10 gmin uzdrowiskowych z Polski wśród nich Gmina 

Rymanów. Udział w konkursie jest bezpłatny – główna nagroda natomiast 

wynosi 100 tysięcy złotych-zobaczymy, jakim efektem zakończy się nasz 

udział. Rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu br. 

 27 lipca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

 

Wojciech Farbaniec  

Burmistrz Gminy 



str. 3 
 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 25.06.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. 
 

 

1. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w 

Puławach - II przetarg 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 
W dniu 05.07.2018r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą FLOEN Adam Holender, ul. Ty-

siąclecia 14/A17, 38-400 Krosno na kwotę 515 623,21 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. 

Termin wykonania zadania do dnia 14.12.2018r.  

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

 

2. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy 

Rymanów w wysokości 17 830 000,00 złotych. 
W dniu 18.07.2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na 

dzień 30.08.2018r. Postępowanie prowadzone w procedurze unijnej. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 4 749 000,00 zł. 

 

3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie rozstrzygania. 

W dniu 19.07.2018r. nastąpiło otwarcie dwóch złożonych ofert, z których korzystniejszą 

złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROB-KOP” Robert Wajda, Odrzechowa, 

ul. Środkowa 7, 38-530 Zarszyn z ceną 288 538,00 zł i okresem gwarancji 48 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 211 780,25 zł 

 

4. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 2 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygnięte w dniu 

24.07.2018r. Podpisanie umowy z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., ul. 

Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno planowane jest na dzień 27.07.2018r. Wartość kontraktu 

wynosi 312 979,65 zł, okres gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania do 45 dni od daty 

podpisania umowy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 362 773,80 zł. 


