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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy 

 za okres od 29 września do 12 października 2018 roku 

 

• 29 września – w Milczy – KGW razem ze Stowarzyszeniem Milanie oraz 

radnym, sołtysem i radą sołecką – zorganizowano w domu ludowym – na 

okoliczność 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości – wystawę 

dokumentów zachowanych z tamtego okresu – będących w większości 

własnością mieszkańców Milczy. W uroczystości wzięło udział wielu 

mieszkańców miejscowości oraz zaproszonych gości. Podczas spotkania była 

też okazja do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Impreza bardzo udana 

za co należy podziękować organizatorom, 

 

• 4 października – razem z insp. Marią Wais oraz wskazaną do powołania 

na dyrektora Żłobka w Rymanowie – Małgorzatą Ziajką – wizytowaliśmy 

żłobek w Miejscu Piastowym chcieliśmy zobaczyć jak zorganizowany jest ten 

żłobek, kto jest zatrudniony, jak zorganizowane jest wyżywienie oraz inne 

ważne sprawy związane z funkcjonowaniem tej placówki. Nadmieniam, że 

komisja konkursowa po przeprowadzeniu postępowania wskazała do powołania 

na stanowisko dyrektora żłobka Panią Małgorzatę Ziajkę z Posady Górnej. 

Planuję powołać nowego dyrektora z dniem 15 października br. 

 

• 5 października – w Rudawce Rymanowskiej odbyło się zaplanowane 

spotkanie z Prezesem Wł. Brejtą z Instytutu w Odrzechowej i mieszkańcami 

Rudawki w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz budowy przydomowych 

oczyszczalni dla 5 domów mieszkalnych znajdujących się ww. miejscowości. 

Zapoznałem mieszkańców z możliwością złożenia wniosków o dotację na 

oczyszczalnie – natomiast sprawa zaopatrzenia w wodę została uzgodniona z 

Prezesem Brejtą. 

 

• Wieczorem – w sali widowiskowej domu Sokoła w Rymanowie odbyła 

się prezentacja „Programu Czyste Powietrze”. Program adresowany jest do osób 

fizycznych i związany jest z możliwością pozyskania dotacji na 

termomodernizację domów mieszkalnych wraz z wymianą źródła ciepła jeżeli 

dotychczasowym jest piec konwencjonalny – czyli wymiana na gazowy. 

Program przedstawiony przez ekspertów z WFOŚ i GW w Rzeszowie – był 

okazją dla mieszkańców naszej gminy do zadawania pytań w odniesieniu do 

swoich sytuacji. Na stronie internetowej naszej gminy program jest dostępny i 

można się z nim zapoznać – można też zaglądnąć na stronę WFOŚ i GW, 

 

• 6 października – w domu ludowym w Głębokiem odbyła się akademia z 

okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowana przez 

szkołę oraz społeczność lokalną. Uroczystość miała bardzo patriotyczny wymiar 
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– była prawdziwą lekcją z historii zarówno dla uczniów, mieszkańców jak i 

wszystkich uczestników, 

 

• 7 października – w Milczy odbyło się zebranie podsumowujące obecną 

kadencję samorządową z udziałem – Pani Przewodniczącej rady miejskiej, 

radnego i sołtysa z Milczy oraz kandydatów z Milczy w obecnych wyborach do 

rady miejskiej jak i do rady powiatu. W spotkanie wzięli udział  mieszkańcy 

Milczy, 

 

• W tym samym dniu w godzinach popołudniowych na stadionie 

sportowym w Posadzie Górnej odbył się festyn podsumowujący realizację 

projektu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – w ramach 

tegorocznego działania wybudowano altanę na organizowanie imprez 

plenerowych. W kolejnych latach środki w ramach tego programu będą 

przeznaczone na adaptacje poddasza na izbę regionalną oraz zakup strojów 

regionalnych dla Koła Kobiet, 

 

• 9 października – uczestniczyliśmy w pogrzebie Antoniego Szajny – 

gminnego działacza strażackiego – byłego pracownika urzędu gminy ds. p-poż. 

 

• 11 października – na zaproszenie dyrekcji szkoły w Rymanowie -

uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji DEN. Gminne uroczystości odbędą się 

w Klimkówce w najbliższy poniedziałek, 

 

• 12 października – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się ostatnia w tej 

kadencji – sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 

 

Wojciech Farbaniec 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 

 

Rymanów, 12.10.2018 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 28.09.2018 r. do dnia 10.10.2018 r. 

 

 

1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w wyso-

kości 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 – organizator kon-

sorcjum, 

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

cjum, 

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 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 w trakcie rozstrzygania. 

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. 

 

3. Organizacja szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli oraz uczniów. 

 

Zamówienie na usługi społeczne w trakcie rozstrzygania. 

W części nr 1 korzystniejszą ofertę złożyło Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 

Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów z ceną 63 110,00 zł, 

W części nr 2 korzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: 

1) Wektor Szymon Trzemżalski ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów, 

2) e-dominus Grzegorz Surmacz Grabownica Starzeńska 250; 36-207 Grabownica 

Starzeńska 

3) Opifex Anna Surmacz Medynia Głogowska 861, 37-126 Medynia Głogowska  

z ceną 138 504,00 zł, 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 259 200,00 zł brutto w tym: 

 część I zamówienia: 120 000,00 brutto zł, 

 część II zamówienia: 139 200,00 brutto zł.  


