
 

S P R A W O Z D A N I E  B U R M I S T R Z A  

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 21 grudnia 2016 r. do 27 stycznia 2017 r. 

 

 

22 grudnia - w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się gala podsumowująca 

konkurs ,,Piękna Wieś Podkarpacka w której razem z insp. Marią Wais i sołtysem Bronisławem 

Brukiem uczestniczyłem. Puławy – które uczestniczyły w tegorocznej edycji – zajęły IV 

miejsce. Zwycięzcą konkursu został Horyniec Zdrój. 

23 grudnia – uczestniczyłem w spotkaniu z Prezesem Firmy "REMONDIS" – która wygrała 

przetarg na zbiórkę odpadów komunalnych w samej gminie. Celem spotkania było m.in. 

ustalenie szczegółów dotyczących podwykonawstwa realizacji zadania przez ZGK  

w Rymanowie.  

30 grudnia – odbyła się ostatnia w 2016 r. sesja Rady Miejskiej. 

3 stycznia 2017 r. – w Jaszczwi uczestniczyłem w uroczystości pogrzebowej Edwarda Nowaka 

Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego – który zmarł po długiej chorobie. 

6 stycznia – w Domu "Sokoła" w Rymanowie odbył się Koncert Noworoczny - kolęd  

i pastorałek - w którym razem z Panią Przewodniczącą uczestniczyliśmy. 

8 stycznia – uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym w Bziance oraz w Jasełkach w  Posadzie 

Dolnej - spotkania były okazją do złożenia uczestnikom życzeń noworocznych. 

9 stycznia – w Dukielskim Muzeum Historycznym odbyło się podsumowanie 

Międzynarodowego Konkursu Szopek Noworocznych organizowanego przez Starostwo 

Krośnieńskie. Wśród laureatów konkursu byli również uczniowie naszych szkół. 

13 stycznia – w godzinach porannych odbyło się spotkanie w siedzibie LGD w Zarszynie –

dotyczące naborów planowanych w najbliższej perspektywie finansowej 2014-2020. W tym 

samym dniu w domu ludowym w Desznie odbyło się spotkanie jasełkowe zorganizowane przez 

uczniów i nauczycieli NSP w Rymanowie Zdroju - Desznie. 

14 stycznia - odbyły się spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka - we Wróbliku Szlacheckim, 

Sieniawie, Posadzie Górnej oraz opłatek w Rymanowie i studniówka w Suchodole – w których 

razem z Z-cą Burmistrza uczestniczyliśmy. 

15 stycznia – w niedzielę odbył się Koncert Noworoczny w Kościele w Rymanowie - oraz 

koncert kolędowy w domu ludowym w Posadzie Górnej w których również uczestniczyliśmy 

razem z Z-cą Burmistrza. 

18 stycznia – w Rzeszowie odbyłem kilka ważnych spotkań: 

- w PZDW – razem z projektantem chodnika przy DW 889 w Sieniawie - uczestniczyłem  

w omówieniu zaleceń komisji uzgadniającej dokumentacje projektowe. W spotkaniu 

uczestniczył też dyrektor PZDW oraz inspektor Józef Penar. W końcu dokumentacja została 

uzgodniona i przekazana Zarządcy Drogi – mam nadzieje  – że dzięki temu rozpocznie się w tym 

roku budowa chodnika w Sieniawie, 



- w tej sprawie oraz nakładki asfaltowej – na DW 887 – Bzianka –Wróblik Szlachecki – 

odbyłem umówione spotkanie z W-ce Marszałkiem B. Romaniukiem - mam nadzieję – że uda 

się zrealizować nasze zamierzenia, 

-w RDOŚ – odbyłem spotkanie z dyrektorem –w sprawie planowanej współpracy na 2017 r. 

19 stycznia – odbyła się uroczystość pożegnania – odchodzącego na emeryturę – Komendanta 

PSP w Krośnie – Krzysztofa Korca. 

20-21 stycznia – odbyły się pierwsze zebrania sprawozdawcze OSP w Wisłoczku, Nowej Wsi, 

Bziance i Milczy - w których razem z Z-cą Burmistrza i Panią Przewodniczącą 

uczestniczyliśmy.  

25 stycznia – odbyło się spotkanie z przedstawicielami RZGW w Krakowie w sprawie 

przekazania gminie drogi k/zapory w Sieniawie, w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza Jan 

Materniak. Mam nadzieję, że wkrótce sfinalizujemy sprawę przejęcia przez gminę tych 

nieruchomości. Brak prawa własności powoduje, że gmina nie może wykonać na tej drodze 

nawierzchni ani oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy od lat składają wnioski w ww. sprawie,  

a gmina nie może w tej sprawie nic zrobić – dzięki przekazaniu tej drogi gmina będzie mogła 

zrealizować te wnioski.  

 W godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej - 

podczas którego omawiano i opiniowano projekty materiałów przewidywanych do procedowania 

podczas dzisiejszej sesji, w którym uczestniczył również Z-ca Burmistrza Jan Materniak. 

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

 

                

         Burmistrz Gminy Rymanów   

           

         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 20.12.2016r. do dnia 26.01.2017r. 

 

1. Konkurs na ,,Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego  

w Rymanowie Zdroju” 

 

W dniu 28.12.2016r. został rozstrzygnięty konkurs i przyznane zostały następujące nagrody: 

I nagroda w kwocie 12.000,00 zł – praca konkursowa oznaczona numerem  4 – wykonana 

przez: Małgorzata Gardiasz, ul. Wyspiańskiego 8, 43-200 Pszczyna, Agnieszka Gajda,  

ul. Szkolna 4, Markowice Górne, 43-410 Zebrzydowice, Ireneusz Berek, ul. Korfantego 8/8, 43-

400 Cieszyn, 

II nagroda w kwocie 3.000,00 zł – praca konkursowa oznaczona numerem 1 – wykonana przez: 

Monikę Magoń, Monika Magoń, Kraczkowa 458, 37-124 Kraczkowa 

 

Zamawiający na nagrody przeznaczył kwotę 15 000,00 zł. 

 



 

2. Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zostały zawarte następujące umowy: 

1) Pakiet I - InterRisk TU S.A. VIG, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów na 

kwotę 4.900,00 zł. 

2) Pakiet II - InterRisk TU S.A. VIG, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów z 

ceną 19.257,00 zł. 

3) Pakietu III - InterRisk TU S.A. VIG, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów 

na kwotę 7.416,00 zł. 

4. Pakiet IV - InterRisk TU S.A. VIG, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów 

na kwotę 2.320,00 zł. 

5) Pakiet V – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne w Rzeszowie, 

Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 38-400 Krosno na kwotę 27.744,00 zł. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 

Pakiet I - 7.000 zł 

Pakiet II – 20.000 zł 

Pakiet III – 8.000 zł 

Pakiet IV- 2.400 zł 

Pakiet V – 42.000 zł 

 

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych  

w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy  

i punktów selektywnej zbiórki odpadów 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 28.12.2016 r. została podpisana umowa z Remondis KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1,  

38-400 Krosno na kwotę 367.740,00 zł. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 300.000,00 zł. 

 

4. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2017 r. 

 

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki. 

W dniu 02.01.2017 r. została podpisana umowa z PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział 

Rzeszów – RE Sanok, ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok na kwotę 189.731,52 zł. 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: 190.650,00 zł. 

 

5. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert na 

dzień 10.02.2017 r. do godz. 10.00. 

 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK Rymanowie Zdroju 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z terminem składania ofert na 

dzień 13.02.2017 r. do godz.10.00. 
 

 


