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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 1 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. 

 

- 2-4 czerwca – uczestniczyłem w Kongresie Polskich Uzdrowisk w Ciechocinku. Kongres 

organizowany jest co roku przez 3 organizacje: SGU RP, Unię Uzdrowisk oraz Izbę 

Gospodarczą. Podczas Kongresu omówiono bieżącą sytuację lecznictwa uzdrowiskowego, jak 

również jego przyszłość. Z racji wymogów prawnych dotyczących jakości powietrza oraz innych 

surowców leczniczych przy sporządzaniu nowych operatów uzdrowiskowych - wiele uzdrowisk 

w Polsce ma zagrożony swój status. Trwają konsultacje Zarządu SGU RP z Sejmową Komisją 

ds. Uzdrowisk w sprawie projektów dokumentów prawnych, które uporządkują sprawy 

dotyczące opracowania operatów uzdrowiskowych polegających na przedłużeniu na kolejne 10 

lat statusu miejscowościom uzdrowiskowym. 

  

- 6 czerwca – uczestniczyłem w otwarciu finału rozgrywek w piłce ręcznej dziewcząt - szczebel 

wojewódzki. W tych rozgrywkach brały udział 4 zespoły, w tym reprezentacja SP w Posadzie 

Górnej. Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę wygrały te zwody, a  w rozgrywkach 

centralnych zorganizowanych w Głuchołazach zajęły V miejsce - najlepsze spośród drużyn 

podkarpackich w historii tych rozgrywek. 22 czerwca br. w Urzędzie Gminy odbyło się 

uroczyste spotkanie z udziałem piłkarek ręcznych i ich trenera Grzegorza Argasińskiego, 

dyrektora szkoły, Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia 

i Porządku Publicznego z  przewodniczącym na czele, rodziców oraz moich współpracowników. 

W grach zespołowych jest to bardzo duże osiągnięcie. Od września br.  

w ZSP w Posadzie Górnej utworzymy klasę sportową - ze specjalnością piłki ręcznej. 

Dziewczynki oraz ich trener uhonorowani zostali pucharem, dyplomem, listami gratulacyjnymi 

oraz upominkami. 

 

- 7 czerwca – przyjęliśmy delegację z gminy Horyniec - Zdrój na czele z Wójtem Robertem 

Surkisem. Pan Wójt i radni chcieli zobaczyć nasz park zdrojowy. 

 

- 10 - 11 czerwca – razem z pracownikami byliśmy na wycieczce w Poznaniu i okolicach. 

Odwiedzieliśmy też Gniezno - kolebkę polskiej państwowości.  

 

- 12 czerwca – w Rymanowie Zdroju i Bziance odbyły się Festyny Rodzinne, w których razem  

z Z-cą Burmistrza uczestniczyliśmy. 

 

- 13 czerwca – gościliśmy w Urzędzie Gminy uczniów kl. III ze SP w Rymanowie wraz z ich 

nauczycielką. Zapoznałem dzieci z działalnością samorządową, odpowiadałem na pytania.  

Po zakończeniu spotkania wręczyliśmy im drobne upominki. 

 

- 16 czerwca – we Wróbliku Królewskim odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku 

mieszkań chronionych, które powstały na bazie "starej szkoły". PSOUU - Koło w Rymanowie 

pozyskało ten budynek od nas za przysłowiowy "1zł" - pozyskało pieniądze z RPO na remont  

i dzięki temu udało się stworzyć bardzo potrzebny obiekt dla niepełnosprawnych. 
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- 18 czerwca – w Parku nad Czarnym Potokiem odbyła się I edycja biegów przełajowych na 

dystansie 10 i 21 km pn. "Zamczyska - TRAIL". W zawodach uczestniczyło ponad 150 

miłośników biegów z całej Polski. Gmina Rymanów była współorganizatorem imprezy. 

  

- 19 czerwca – uczestniczyłem w Koncercie Pieśni Patriotycznych i Religijnych 

zorganizowanym przez Akcję Katolicką - dekanatu rymanowskiego. Koncert odbył się na małej 

scenie przy kawiarni "Zielony Domek" w Rymanowie Zdroju. 

 

- 20 czerwca – w Ośrodku Wypoczynkowym "Jawor" w Solinie odbyła się 2 - dniowa 

konferencja samorządowa organizowana przez PSST w Rzeszowie. Podczas konferencji 

omawiano bieżące sprawy dotyczące działalności samorządowej. 

 

- 23 czerwca – odbyłem spotkanie z przedstawicielami PZMiUW Oddział w Sanoku. Podczas 

spotkania omówiliśmy sprawy dotyczące remontu uszkodzonych zabezpieczeń na rzece Tabor. 

 

- 24 czerwca – na zaproszenie uczestniczyliśmy razem z Z-cą Burmistrza w uroczystościach 

związanych z zakończeniem roku szkolnego w szkołach w Rymanowie i w Posadzie Górnej. 

 

- 26 czerwca - w Rymanowie Zdroju rozpoczęliśmy sezon letni Festynem "To już lato". 

 

- 28 czerwca - tj. w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ekologii  

i Spraw Uzdrowiskowych oraz obecnie odbywa się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 

     

                 

            Burmistrz Gminy Rymanów 

                         WOJCIECH FARBANIEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 30.05.2016r. do dnia 27.06.2016r. 

 

1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku dydaktycznym 

Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na sale 

lekcyjne Szkoły Muzycznej 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 03.06.2016 z Zakładem Usługowo – Handlowym 

,,ELEKTROBUD” Jan Ślęczka,  36-230 Domaradz, Golcowa 24A na kwotę – 1.025.318,95 zł, 

okres gwarancji 36 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 600.000,00 zł brutto. 

 

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie – I etap 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 10.06.2016 r. z  Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym 

,,KROSPOL” Sp.j.,  Jan Lepak, Stanisław Stachura, ul. Składowa 9d, 38-400 Krosno na kwotę 

507.990,00 zł, okres gwarancji 48 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 509.000,00 zł brutto 

 

3. Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji monitoringu powietrza 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

Umowa została zawarta w dniu 23.06.2016 z  Envimet Services Sp. z o.o., ul. Balicka 255, 30-

198 Kraków na kwotę 284.702,29 zł, okres gwarancji 24 miesiące. 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 412 815,07 zł brutto 

 

4. Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa dz. nr ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno)  

w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 27.06.2016 z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie   Sp. 

z o.o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno na kwotę 499.109,03 zł, okres gwarancji 60 miesięcy. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 635.000,00 zł brutto
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