
str. 1 
 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres 27 lipca – do 31 sierpnia 2018 roku 
 

 29 lipca – na stadionie w Rymanowie odbyły się tegoroczne gminne zawody 

sportowo-pożarnicze jednostek OSP. W zawodach wzięły udział drużyny 

młodzieżowe i seniorów. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych 

zawody udało się doprowadzić do końca, 

 1 sierpnia – doszło do podpisania kontraktu notarialnego o zamianie lasów 

pomiędzy Gminą Rymanów, a Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

Nadleśnictwo Dukla. Gmina Rymanów w wyniku zamiany pozyskała las w 

Króliku Polskim, a oddała las gminny znajdujący się w Kamionce na terenie 

gminy Dukla. Starania i uzgodnienia trwały ponad 4 lata – w końcu udało się 

sfinalizować tę ważną dla społeczności Królika Polskiego i Gminy Rymanów 

transakcję, 

 7 sierpnia – w Rudawce Rymanowskiej odbyła się rozprawa administracyjna 

dotycząca wybudowanych domków letniskowych. Rozprawa odbyła się na 

wniosek anonimowego wnioskodawcy, który uważał, że właściciele domków 

nie uiścili przed laty tzw. opłaty za wylesienie na rzecz Skarbu Państwa. Tę 

opłatę powinni uiścić przy staraniu się o pozwolenie na budowę tych domków. 

Sprawa dotyczy czasu sprzed ponad 20 lat. Zeznania składałem ja – w imieniu 

gminy – oraz właściciele domków, 

 9 sierpnia – w godzinach wieczornych odbyliśmy spotkanie z beneficjentami 

OZE. Podczas spotkania przekazaliśmy informacje dotyczące spraw 

przetargowych na instalacje solarne, fotowoltaiczne oraz kotły CO na biomasę, 

 10 sierpnia - gościliśmy w urzędzie młodzież ze Strzyżowa oraz Gródka na 

Ukrainie. Spotkanie odbyło się w ramach projektu UE. Podczas spotkania 

zapoznałem młodzież z działalnością naszego samorządu oraz uczestniczyłem 

w krótkiej dyskusji na temat współpracy dobrosąsiedzkiej pomiędzy Polską a 

Ukrainą, 

 11 sierpnia – uczestniczyłem – razem z Z-cą Burmistrza – w uroczystości 70–

lecia Koła Łowieckiego RYŚ w Rymanowie. Wspólnie przekazaliśmy 

pozdrowienia dla członków Koła i gości, 

 12 sierpnia – na trasie Jedlicze – Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój odbył się 

Wyścig Kolarski o „Puchar Uzdrowisk Karpackich” z metą w Rymanowie-

Zdroju. Wieczorem w Parku nad Czarnym Potokiem odbyła się kolejna edycja 

Wieczoru Opery i Operetki. Po raz pierwszy koncert odbył się na deskach 

nowego amfiteatru. Koncert zgromadził rekordową widownię miłośników 

dobrej muzyki, 

 15 sierpnia – w Ladzinie odbyła się uroczystość 100-lecia miejscowej 

jednostki OSP. Podczas uroczystości nagrodzono wielu miejscowych działaczy 

strażackich a jednostce przekazano pozyskany samochód marki mercedes, 

 17 sierpnia – odbyłem spotkanie z pełnomocnikiem właściciela nieruchomości 

w Rymanowie-Zdroju – Desznie w sprawie uzgodnień dotyczących 

projektowania przyłącza kanalizacyjnego do budynku – byłej leśniczówki, 

 19 sierpnia – w Króliku Polskim – przy pięknej pogodzie – odbyły się gminne 

dożynki połączone z mszą św. prezentacją wieńców dożynkowych oraz 
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występami artystycznymi. Jeszcze raz pragnę podziękować delegacjom 

wieńcowym za udział w gminnych dożynkach oraz przygotowanie pięknych 

wieńców, 

 23 sierpnia – odbyłem spotkanie z dyrektorem PKO BP Oddział w Krośnie 

oraz kierownikiem punktu w Rymanowie. Spotkanie dotyczyło bieżącej 

współpracy – przypominam, że PKO BP jest bankiem obsługującym naszą 

gminę, 

 26 sierpnia – w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbyła się 

kolejna edycja Festynu Dobroczynnego organizowanego przez Parafię w 

Rymanowie-Zdroju na rzecz chrześcijan w potrzebie – w której uczestniczyłem. 

Podczas festynu zebrano blisko 29 tysięcy złotych – które zostały przekazane 

Fundacji – Pomoc Kościołowi w potrzebie – na odbudowę domów w dolinie 

Niniwy - w Iraku, 

 27-28 sierpnia – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGU RP w Ustroniu. 

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za I 

półrocze oraz omawiano bieżące sprawy dotyczące polskich uzdrowisk. 

Nadmieniam, że zbliża się termin składania operatów uzdrowiskowych do MZ 

– których poprawność zdecyduje o utrzymaniu statusu uzdrowisk na kolejne 10 

lat. Dzisiaj – po sesji – Komisja Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych 

– dokona oceny i zaopiniuje operat przed planowanym złożeniem go MZ, 

 28 sierpnia – odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Porządku Publicznego, podczas którego wizytowano GBP i jej filie, punkt 

lekarski w Sieniawie, budynek „starej szkoły” w Rymanowie, place budowy 

GOK-u oraz żłobka. Podczas posiedzenia omówiono również sprawy 

oświatowe związane z rozpoczęciem roku szkolnego oraz planowane do 

procedowania podczas dzisiejszej sesji projekty uchwał, 

 29 sierpnia – w kinie Sokół w Rymanowie odbyło się spotkanie z 

mieszkańcami ul. Konopnickiej i Polnej w Rymanowie w sprawie progów 

zwalniających – ustalono, że zamontowane progi pozostaną. 

 31 sierpnia – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Wojciech Farbaniec 

Rymanów, 31.08.2018 r. 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 26.07.2018r. do dnia 27.08.2018r. 
 

1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w 

wysokości 17 830 000,00 złotych. 

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze unijnej ogłoszony w dniu 

18.07.2018r. z terminem składania ofert w dniu 31.08.2018r. Kwota przeznaczona na 

sfinansowanie zamówienia wynosi 4 749 000,00 zł. 

 

2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 2 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 27.07.2018r. nastąpiło podpisanie umowy z Rejonem Budowy Dróg i Mostów 

w Krośnie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno. 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 wynosiła 362 773,80 zł 

 

3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów 
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego unieważnione w 

dniu 10.08.2018r. ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadania. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) 

ustawy Pzp – 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. 

 

4. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów – II przetarg 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 

17.08.2018r. z terminem składania ofert do 03.09.2018r. 

 

5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sieniawa - ul. Dworska, 

Rymanów - ul. Bartoszów oraz Rymanów-Zdrój - ul. Szkolna 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie 

rozstrzygania.  

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez FHU ALMAX Aneta Liwosz, ul. 

Szczepana 11; 38-457 Świerzowa Polska z ceną 115 800,00 i okresem gwarancji 60 

miesięcy. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 150 000,00 zł brutto. 

 


