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Sprawozdanie burmistrza z działalności 

za okres od 1 września - do 28 września 2018 roku 

 

 

 2 września – w parku im. Anny i Stanisława Potockich w Rymanowie – przy 

pięknej pogodzie – odbył się rodzinny festyn charytatywny zorganizowany 

przez wspólnotę Ojca Pio, 

 3 września – uczestniczyliśmy razem z Zastępcą Burmistrza w inauguracji 

nowego roku szkolnego w szkołach na terenie naszej gminy – ja w Rymanowie 

– Jan Materniak w Bziance, 

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z mieszkańcami z tzw. 

Osiedla „Zielona” w Rymanowie. W spotkaniu wziął udział też radny Andrzej 

Biel, Zarząd Osiedla nr I w Rymanowie na czele z Przewodniczącym Cz. 

Szajną, przedstawiciel Policji oraz skonfliktowani ze sobą mieszkańcy tej 

części Rymanowa.  

Konflikt dotyczy korzystania z dróg i placów gminnych na tym osiedlu oraz 

granic poszczególnych nieruchomości. Dotychczasowy projekt organizacji 

ruchu na tym osiedlu – który wyznaczył tzw. strefę zamieszkania – wprowadził 

też ograniczenia m.in. zakaz postoju na poboczach dróg. Obowiązujący projekt 

organizacji ruchu został wprowadzony na wniosek tych samych mieszkańców – 

obecnie na ich wniosek zmieniamy likwidując strefę zamieszkania, co umożliwi 

postój samochodów na poboczach dróg i placów. Spotkanie, pełne emocji 

zakończyło się wnioskiem o zmianę organizacji ruchu umożliwiającą 

korzystanie z poboczy do postoju i parkowania pojazdów. Zmiana już została 

zaprojektowana i zaakceptowana przez Starostę Krośnieńskiego – obecnie 

sukcesywnie będziemy zamawiać i montować nowe oznakowanie zgodne z 

nowym projektem organizacji ruchu, 

 9 września – w parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie-Zdroju odbyła się 

plenerowa impreza pn. Pożegnanie Lata w Podkarpackiej Stolicy Dzieci. 

Głównym organizatorem imprezy było Uzdrowisko Rymanów, UM w 

Rzeszowie oraz gmina Rymanów. Impreza zgromadziła rzesze miłośników 

Rymanowa-Zdroju, 

 12 września – w Sieniawie otwarty został Punkt Lekarski – Lekarz rodzinny 

przyjmuje trzy razy w tygodniu pielęgniarka pracuje codziennie od pn. do pt. 

 13 września – w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z Prezesem 

Instytutu w Odrzechowej Władysławem Brejtą – w sprawie zaopatrzenia w 

wodę mieszkańców Rudawki Rymanowskiej. W. Brejta wypowiedział z 

końcem listopada br. zajmowanie się ujęciem wody przez Instytut stąd 

konieczne jest zorganizowanie spotkania w tej sprawie z mieszkańcami. Takie 

spotkanie m.in. z udziałem sołtysa z Puław odbędzie się 5 października br. 
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 14 września – odbyłem spotkanie z udziałem przedstawicieli Związków 

Zawodowych w sprawie uzgodnienia zakładowego regulaminu wynagradzania, 

 15 września – uczestniczyłem w zebraniach z mieszkańcami w Posadzie 

Górnej i Rymanowie-Zdroju Desznie, podczas których złożyłem sprawozdanie 

z 4-letniej działalności samorządu gminy, 

 16 września – w Króliku Polskim odbyła się środowiskowa uroczystość z 

okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość 

przygotowała szkoła oraz społeczność lokalna, 

 20 września – w Sanatorium Stomil w Rymanowie-Zdroju odbył się 2-dniowy 

kongres podkarpacki – kierowników zakładów komunalnych, w którym 

uczestniczyłem razem z dyrektorem ZGK w Rymanowie Damianem Ryglem 

oraz Markiem Marczakiem. Podczas kongresu podejmowano ważne tematy 

dotyczące spraw komunalnych, w tym m. in. kanalizacji i zaopatrzenia w wodę. 

W kongresach uczestniczą też wystawcy sprzętu i materiałów związanych z ww. 

działalnością – dzięki czemu uczestnicy mają możliwość aktualizować swoją 

wiedzę oraz zapoznać się z nowoczesnymi technologiami, 

 21 września – w Rymanowie odbyło się zebranie z mieszkańcami, podczas 

którego złożyłem sprawozdanie z działalności za 4 lata mijającej kadencji, 

 22 września – w Klimkówce odbył się kolejny organizowany od kilku już lat 

turniej o „Puchar Burmistrza” w piłce nożnej oldbojów. W turnieju 

uczestniczyły 3 drużyny z Rymanowa, Klimkówki i Milczy – taka też była 

kolejność drużyn na końcu turnieju, 

 23 września – również w Klimkówce uczestniczyłem w zebraniu z 

mieszkańcami, podczas którego przedłożyłem sprawozdanie z 4-letniej 

działalności samorządu naszej gminy jak również odpowiadałem na pytania 

kierowane do mnie, 

 25 września – na zaproszenie PSONI w Rymanowie – uczestniczyliśmy razem 

z Z-cą Burmistrza oraz radnym i sołtysem z Wróblika Królewskiego Adamem 

Szybką – w spotkaniu podsumowującym realizację projektu mieszkań 

chronionych w budynku „starej” szkoły adaptowanej na ten cel. 

Niepełnosprawni dzięki realizacji tego projektu mieli możliwość uczyć się 

samodzielności pod okiem instruktorów. Projekt bardzo udany i potrzebny, 

 26 września – w godzinach porannych odbyło się wspólne posiedzenie 

połączonych komisji rady miejskiej w Rymanowie, podczas którego omawiano 

i opiniowano materiały planowane do procedowania podczas dzisiejszej sesji. 

W godzinach wieczornych uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Królika 

Polskiego, podczas którego m. in. przedstawiłem sprawozdanie z 4-letniej 

działalności samorządowej. Licznie zgromadzeni mieszkańcy kolejny już raz 
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podnosili temat budowy chodnika przy DW-887 w Króliku Polskim – jako 

najważniejsze zadanie na najbliższą przyszłość, 

 28 września – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej. 

 

 

Z poważaniem 

 

Wojciech Farbaniec  

 

Burmistrz Gminy Rymanów 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 29.08.2018 r. do dnia 27.09.2018 r. 

 

 

1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w 

wysokości 17 830 000,00 złotych. 

 

Przetarg nieograniczony prowadzony w procedurze unijnej w trakcie rozstrzygania. 

Korzystniejszą ofertę z ceną 2 785 998,94 złożyło konsorcjum: 

1) Bank Spółdzielczy w Rymanowie, ul. Rynek 14, 38-480 Rymanów – organiza-

tor konsorcjum, 

2) Bank Spółdzielczy w Błażowej, ul. Bankowa 2, 36-030 Błażowa – uczestnik 

konsorcjum, 

3) Bank Spółdzielczy w Strzyżowie, ul. J. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów – 

uczestnik konsorcjum, 

4) Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 12, 38-700 

Ustrzyki Dolne – uczestnik konsorcjum 

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

 

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

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

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 11.09.2018 r. została zawarta umowa z FHU ALMAX Aneta Liwosz, ul. 

Szczepana 11, 38-457 Świerzowa Polska na kwotę 115 800,00 zł, okres gwarancji 60 

miesięcy. 

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

 

3. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów – II przetarg. 
 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 26.09.2018r. zostały zawarte umowy z następującymi Wykonawcami: 

1) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ROB-KOP, Robert Wajda, 

Odrzechowa, ul. Środkowa 7, 38-530 Zarszyn: 

 w części nr 1 zamówienia na kwotę 30 641,90 zł, 

 w części nr 4 zamówienia na kwotę 25 801,39 zł. 

Okres gwarancji 36 miesięcy. 

Termin wykonania do 45 dni od daty zawarcia umowy. 

2) Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlane HUTA Sp. j., ul. Jana 67, 38-530 

Odrzechowa. 

 w części nr 2 zamówienia na kwotę 80 179,27 zł, 

 w części nr 3 zamówienia na kwotę 169 069,65 zł, 

 w części nr 5 zamówienia na kwotę 98 657,07 zł. 

Okres gwarancji 36 miesięcy. 

Termin wykonania do 45 dni od daty zawarcia umowy. 
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Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 316 480,01 zł brutto, w 

tym: 

 części nr 1 zamówienia – 30 494,24 zł brutto, 

 części nr 2 zamówienia – 58 844,74 zł brutto, 

 części nr 3 zamówienia – 134 699,76 zł brutto, 

 części nr 4 zamówienia – 22 937,04 zł brutto, 

 części nr 5 zamówienia – 69 504,23 zł brutto. 

 

4. Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie-

Zdroju - budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do 

basenu kąpielowego w Rymanowie-Zdroju. 
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wpłynęła 1 oferta złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy „RUR-BUD” Adam 

Szurlej 

38-112 Lutcza 152 z ceną 398 999,70 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy. 

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

 

5. Organizacja szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli oraz uczniów. 
 

Zamówienie na usługi społeczne. 

Postępowanie wszczęte w dniu 24.09.2018r. z terminem składania do dnia 02.10.2018r. 

do godz. 10.00. 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 245 185,52 zł. 

 

 


