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Informacja z działalności Burmistrza Gminy Rymanów 

za okres od 29 listopada-do 19 grudnia 2017 roku. 

 

 29 listopada – w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie z 

udziałem dyrektora GDDK i A w Rzeszowie – Bogdanem Tarnawskim, posłem 

Bogdanem Rzońcą oraz radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego- 

Wojciechem Zającem. Spotkanie, w którym uczestniczył też radny Kazimierz 

Kielar-poświęcone było planowanym inwestycjom na DK-28 w obrębie 

Rymanowa i Klimkówki jak również sprawom dotyczącym inwestycji na DW-

887 i 889. Spotkanie odbyło się w terenie jak również w Urzędzie Gminy- mam 

nadzieję –że deklaracje o planowanych inwestycjach jak również pomocy w 

ww. sprawach nie będą tylko deklaracjami. Radny Sejmiku –Wojciech Zając –

deklarował wolę spotkania się też z radnymi- ze swojej strony potwierdziłem 

gotowość do spotkania w tych bardzo ważnych dla nas sprawach, 

 

 1 grudnia – spotkałem się w godzinach porannych z dyrektorem ZPS w 

Rymanowie Zdroju – Agnieszką Kopiec. Podczas spotkania rozmawialiśmy o 

sytuacji w lecznictwie uzdrowiskowym dzieci oraz o sytuacji w ich placówce. 

W godzinach popołudniowych w hali sportowej w Sieniawie odbył się kolejny 

festiwal taneczny pn. Roztańczona Barbórka- organizowany przez GOK – w 

Rymanowie – w której uczestniczyłem. W zabawie brało udział blisko 400 

uczestników – od małych dzieci po młodzież – z okolicznych ośrodków 

kultury-od Sanoka po Jasło. Impreza bardzo udana, 

 

 3 grudnia – w sali Sokoła w Rymanowie odbył się koncert filharmoników z 

Opery Narodowej we Lwowie pod dyrekcją Jurija Berwieckiego – z racji 

ogromnych opadów śniegu sala nie była w 100% zapełniona- a szkoda gdyż 

koncert był na dobrym poziomie, 

 

 5 grudnia – w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Burmistrzem Hercegkut 

na Węgrzech – Józefem Rakiem i jego współpracownikami – podczas spotkania 

omówiliśmy wstępnie udział w partnerskich imprezach i uroczystościach 

planowanych na 2018 rok. Nadmieniam – że ww. gmina jest naszym partnerem 

a Burmistrz wielokrotnie przyjeżdżał do nas na różne uroczystości, 

 

 7 grudnia – w godzinach popołudniowych – razem z Panią Przewodniczącą – 

uczestniczyliśmy w uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru dla 

Rymanowskiego Koła Pszczelarzy w Rymanowie, 
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 9 grudnia – w Wisłoczku odbył się pogrzeb Rudolfa Twardowskiego- 

związanego z samorządem naszej gminy – w którym uczestniczyłem. Rudolf 

Twardowski był sołtysem Wisłoczka przez 20 lat a w 1990 roku – tłumaczem w 

kontaktach z Ann Newman – skierowanej do pomocy dla naszej gminy z 

Korpusu Pokoju. Dla przypomnienia – były to początki tworzenia 

samorządności gminnej. W uroczystości wzięli również udział – były naczelnik 

Miasta i Gminy Rymanów – Tadeusz Sowa oraz były sekretarz gminy Henryk 

Smolik. W godzinach wieczornych – razem z Z-cą Burmistrza –

uczestniczyliśmy w otwarciu świetlicy dla młodzieży – w domu ludowym w 

Milczy. Świetlicę urządzili – radny Józef Kijowski, sołtys Mariusz Praisner i 

radny powiatowy Daniel Piwowar – przy wsparciu gminy, księdza proboszcza 

Józefa Niezgody oraz innych miejscowych sponsorów. Świetlicę wyposażono 

m.in. w stół do tenisa stołowego, piłkarzyki i telewizor, 

 

 10 grudnia – odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd OSP 

w Klimkówce dla druhów strażaków. W spotkaniu uczestniczyli też; Z-ca 

Burmistrza, miejscowi księża, radny K. Kielar. Podczas spotkania – tradycyjnie 

połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie nawzajem życzenia, 

 

 11 i 12 grudnia – uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu SGU RP w 

Ciechocinku. Podczas posiedzenia omawiano wiele bardzo ważnych 

dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego. W tym samym czasie – też w 

Ciechocinku – ale w innym obiekcie – obradował Zespół powołany przez MZ-

ds. zmian w ustawach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego. Było to ich 

ostatnie posiedzenie- podsumowujące – podczas którego przyjęto wszystkie 

proponowane zmiany wypracowane dotychczas i skierowano je do MZ i do 

sejmu. Jest nadzieja, że proponowane zmiany zostaną uchwalone zgodnie z 

wypracowanym stanowiskiem zespołu – gdyż większość propozycji była 

zgłaszana też przez SGU RP. W zespole pracował dr Sławomir Szczepaniak –

który proponował zmiany dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego dzieci. 

Zmiany proponowana przez dr S. Szczepaniaka i przyjęte przez Zespół –

związane są z uproszczeniem skierowań dzieci do sanatoriów i szpitali 

uzdrowiskowych – bezpośrednio przez poradnie specjalistyczne i lekarzy z 

pominięciem NFZ – być może to poprawi sytuację w lecznictwie 

uzdrowiskowym dzieci, 

 

 15 grudnia – w godzinach porannych – odbyło się wspólne posiedzenie 3 

komisji Rady Miejskiej w Rymanowie podczas którego omawiano i 

opiniowano WPF oraz projekt budżetu gminy na 2018 rok. W porządku 

posiedzenia komisji zaplanowano również omówienie i zaopiniowanie 
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planowanych do procedowania podczas dzisiejszej sesji projektów uchwał. W 

godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie komisji Budżetu, 

Gospodarki i Mienia podczas którego omówiono oraz zaopiniowano WPF oraz 

budżet na 2018 rok. Zapoznano się też z opiniami wcześniejszych komisji w 

sprawie budżetu na 2018 rok, z informacjami dotyczącymi ściągalności 

zaległości przez ZGK, promocją gminy oraz losami budynku ,,starej szkoły” w 

Łazach. Omawiano też i opiniowano projekty uchwał planowanych do podjęcia 

podczas dzisiejszej sesji. W godzinach wieczornych w Sali ,,Sokoła” odbyła się 

narada organizowana przez Komendanta PSP w Krośnie dla Strażaków 

ochotników z terenu Powiatu Krośnieńskiego w której uczestniczył Z-ca 

Burmistrza – ja natomiast uczestniczyłem w ART-Kinie w Krośnie w projekcji 

premiery – filmu – o internowaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego pn. Jako w 

niebie tak i w Komańczy. Producentem filmu jest Bogdan Miszczak –właściciel 

TV-Obiektyw, 

 

 17 grudnia – w niedzielę – uczestniczyliśmy w plenerowej Wigilii – w parku 

nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju oraz w Wigilii zorganizowanej 

przez KGW w Milczy, 

 

 18 grudnia – w godzinach wieczornych w Sali Domu Kultury odbyła się 

Wigilia zorganizowana przez rymanowski Klub Seniora w której 

uczestniczyliśmy razem Przewodniczącą Rady Miejskiej i Z-cą Burmistrza, 

 

 19 grudnia – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 

 

Wojciech Farbaniec 

 

Burmistrz Gminy Rymanów 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych od dnia 

24.11.2017 r. do dnia 18.12.2017 r. 

 

1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz 

przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami 

domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w trakcie 

rozstrzygania. 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Usługowo – Handlowy RUR-

BUD Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152 z ceną 327 888,78 zł, okres gwarancji 60 

miesięcy. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 350 000,00 zł. 

 

2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na 

których zamieszkują mieszkańcy – II przetarg 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

W dniu 11.12.2017r. została zawarta umowa z firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o.,  

ul. Fredry 1, 38-400 Krosno na kwotę 611 866,60 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 600 000,00 zł. 

Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. 

 

3. Wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Bałucianka i Rymanów Zdrój 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 13.12.2017r. została zawarta umowa z Zakładem Usług Projektowych Ewa 

Drwięga, ul. Płowiecka 21, 38-500 Sanok na kwotę 39 360,00 zł, 48 miesięcy 

gwarancji. 

Termin wykonania zamówienia do dnia15.06.2018r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 75 000,00 zł. 

 

4. Ubezpieczenie mienia Gminy Rymanów 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

W dniu 18.12.2017r. zawarto następujące umowy: 

 Dla zadań Pakietu I z InterRisk TU S.A. VIG Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 

8B/510, 35-315 Rzeszów na kwotę 6 750,00 zł. 

Okres ubezpieczenia: od 19.12.2017r. do 18.12.2018r., tj. 12 miesięcy z rocznym 

okresem polisowania. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła dla zadań Pakietu I: 
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 dla zamówienia podstawowego 6 000,00 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 1 200,00 zł. 

 

 - Dla zadań Pakietu II z Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w 

Poznaniu, 

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań na kwotę 16 393,00 zł. 

Okres ubezpieczenia: od 19.12.2017r. do 18.12.2018r., tj. 12 miesięcy z rocznym 

okresem polisowania. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła dla zadań Pakietu II: 

 - dla zamówienia podstawowego 25 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 5 000 zł. 

 

 - Dla zadań Pakietu III z TU INTER POLSKA S.A. 02-486 Warszawa, al. 

Jerozolimskie 172, Oddział w Lublinie, Lublin ul. Dolna Panny Marii 5, 20-010 

Lublin na kwotę 6 392,00 zł 

Okres ubezpieczenia: od 19.12.2017r. do 18.12.2018r., tj. 12 miesięcy z rocznym 

okresem polisowania. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła dla zadań Pakietu III: 

 dla zamówienia podstawowego 10 000 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 2 000 zł. 

 

 - Dla zadań Pakietu IV z Uniqa TU S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w 

Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-719 Poznań na kwotę 2 064,00 zł. 

Okres ubezpieczenia: od 19.12.2017r. do 18.12.2018r., tj. 12 miesięcy z rocznym 

okresem polisowania. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła dla zadań Pakietu IV: 

 dla zamówienia podstawowego 7 500 zł, 

 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 1 500 zł. 

 

 - Dla zadań Pakietu V z TUW „TUW” Oddział w Krośnie, ul. Piłsudskiego 13, 

38-400 Krosno na kwotę 35 540,00 zł. 

Okres ubezpieczenia: od 19.12.2017r. do 18.12.2018r., tj. 12 miesięcy z rocznym 

okresem polisowania. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła dla zadań Pakietu V 

wynosiła: 

 dla zamówienia podstawowego 45 000 zł, 
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 dla zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia 

podstawowego 9 000 zł. 

 

5. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2018 r. 

Zamówienie z wolnej ręki. Negocjacje cenowe przeprowadzone zostaną w dniu 

20.12.2017r. z PGE DYSTRYBUCJA S.A., Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny 

Sanok, ul. Lipińskiego 138, 38-500 Sanok. 

 


