Informacja z działalności Burmistrza Gminy Rymanów
za okres – od 24 lutego – do 23 marca 2018 roku.

 25 lutego – uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych z mieszkańcami
w Sieniawie i Klimkówce. Z-ca Burmistrza wziął udział w zebraniu
w Głębokiem.
 26 lutego – w Leżajsku odbyło się uroczyste wręczenie promes na utworzenie
miejsc żłobkowych z programu rządowego. W uroczystości wzięli udział
m.in. Wojewoda Podkarpacka Ewa Leniart, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Bartosz Marczuk oraz
kilkunastu podkarpackich samorządowców.
 27 lutego – razem z Z-cą Burmistrza Janem Materniakiem –uczestniczyliśmy
w organizowanych przez PSST oraz Marszałka Województwa
Podkarpackiego – w Puławach – zawodach w narciarstwie zjazdowym.
W zawodach wzięło udział blisko 50 zawodników.
 28 lutego – w sali domu kultury odbyło się zebranie sprawozdawcze dla
mieszkańców Osiedla Nr I w Rymanowie – w którym uczestniczyłem.
 1 marca – w auli ZSP w Rymanowie odbyła się uroczysta inauguracja
obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości z udziałem
młodzieży rymanowskiego liceum, w której na zaproszenie organizatorów
uczestniczyłem.
 3 marca – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” – w zebraniu wzięło udział blisko
70 członków Stowarzyszenia. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany
ponownie Czesław Szajna. Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu akcji na
rzecz Rymanowa – w tym renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu
komunalnym oraz uroczystych obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej
i upamiętnienia poległych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na
wschodzie – żołnierzy z Rymanowa i okolic.
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 4 marca – odbyła się kolejna edycja biegu niepodległości Wilczym Tropem –
który odbył się w Rymanowie Zdroju. W biegach uczestniczyło blisko
200 zawodników. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie „Nasz
Rymanów” oraz Burmistrz Gminy Rymanów.
 6 marca – w szkole w Klimkówce odbył się powiatowy etap konkursu
historyczno-geograficznego – w którym wzięli udział uczniowie ze szkół im.
Jana Pawła II – na zaproszenie dyrekcji szkoły wziąłem udział w uroczystym
wręczeniu nagród uczestnikom.
 8 marca – na zaproszenie dyrekcji – wziąłem udział w uroczystościach
jubileuszowych DPS w Iwoniczu. W ramach uroczystości odprawiona została
przez bp Stanisława Jamrozka Msza Św. w intencji personelu oraz
podopiecznych oraz odbyło się podsumowanie realizowanego projektu opieki
nad niepełnosprawnymi – świadczonymi przez więźniów z Zakładu Karnego
w Jaśle. W tym samym dniu – na zaproszenie KGW w Klimkówce –
uczestniczyłem w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.
 9 marca – odbyłem spotkanie z dyrektorem Caritas Diecezji Przemyskiej –
ks. Arturem Jańcem. Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy w zakresie
świadczenia usług opiekuńczych dla potrzebujących z terenu gminy
Rymanów. Informuję, że od 1 kwietnia br. Caritas w ramach projektu UE –
przez 2 lata i 9 miesięcy – będzie świadczył ww. usługi na terenie naszej
gminy.
 10 marca – w sali Kina Sokół w Rymanowie odbyły się gminne uroczystości
z okazji Dnia Kobiet. Podczas spotkania złożyłem Paniom życzenia z okazji
ww. święta.
 11 marca – uczestniczyłem w zebraniach sprawozdawczych z mieszkańcami
Milczy, Wróblika Szlacheckiego i Królewskiego.
 13 marca – razem z Panią Skarbnik – w UW w Rzeszowie podpisaliśmy
umowę zawieraną pomiędzy gminą Rymanów a Ministerstwem
Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP z tzw. Funduszu Sprawiedliwości.
Większość naszych jednostek strażackich otrzyma sprzęt używany w ramach
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udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych – będą to m.in. torby
sanitarne oraz inny sprzęt.
 14 marca – uczestniczyłem w panelu dyskusyjnym dotyczącym rozwoju
turystyki na Podkarpaciu w ramach XI Forum Europa – Ukraina –
organizowanego w Jasionce pod Rzeszowem.
 15 marca – w godzinach porannych odbyłem w Rzeszowie spotkanie z W-ce
Marszałkiem WP – Bogdanem Romaniukiem. Spotkanie dotyczyło
przygotowań do tegorocznych obchodów Dni Pamięci. Informuję, że
planowany jest przyjazd do Rymanowa dwóch laureatów Nagrody Nobla
z dziedziny chemii z Izraela. Planowane uroczystości mają się odbyć
w Markowej, Rzeszowie i Rymanowie. W organizację uroczystości
zaangażowane jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Czy uroczystości odbędą się wg. ww.
zamierzeń – trudno dzisiaj mieć pewność. Czas pokaże jak będzie.
W ostateczności uroczystości odbędą się w takim wymiarze jak dotychczas
w latach wcześniejszych. W godzinach wieczornych uczestniczyłem
w zebraniu z mieszkańcami Posady Górnej.
 16 marca – uczestniczyłem w zebraniach z mieszkańcami Rymanowa Zdroju
i Królika Polskiego.
 18 marca – odbyło się zebranie w Bziance w którym również
uczestniczyłem.
 20 marca – odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa,
Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych podczas których omawiano planowaną
tematykę oraz projekty uchwał planowanych do procedowania podczas
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
 22 marca – uczestniczyłem w zebraniu z mieszkańcami Rymanowa ZdrojuDeszna.
 23 marca – tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miejskiej.
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych
od dnia 26.02.2018 r. do dnia 22.03.2018r.

1. Sukcesywna dostawa
Komunalnej
w Rymanowie

oleju

napędowego

do

Zakładu

Gospodarki

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 20.03.2018 r. nastąpiło podpisanie umowy z Firmą Handlową „Witospol”
Wierzchosławice Józef Szwiec, 33-150 Wola Rzędzińska 487d na kwotę 587 890,80
zł, termin wykonania od 20.03.2018 r. do 20.03.2021 r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 630 000,00 złotych.
2. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 22.03.2018 r. nastąpiło podpisanie umów z następującymi Wykonawcami:
 część nr 1 zamówienia: AGZ Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 6/3, 38-400 Krosno
na kwotę 493 449,83 i okresem gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania
zadania do dnia 29.06.2018 r.
 część nr 2 zamówienia: TRANS-ALLEN Piotr Kozioł, ul. Floriańska 58, 38200 Jasło na kwotę 240 108,12 i okresem gwarancji 60 miesięcy, termin
wykonania zadania do dnia 30.07.2018 r.
 część nr 3 zamówienia: AGZ Sp. z o.o., ul. Gen. J. Hallera 6/3, 38-400 Krosno
na kwotę 309 816,29 i okresem gwarancji 60 miesięcy, termin wykonania
zadania do dnia 16.08.2018 r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 842 000,00 zł w tym:
 część nr 1 zamówienia – 382 200,00 zł,
 część nr 2 zamówienia – 208 300,00 zł,
 część nr 3 zamówienia – 251 500,00 zł.
3. Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju
Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 23.03.2018 r. z firmą Budomex Sp. z o.o.,
ul. Dworska 50, 38-430 Miejsce Piastowe na kwotę 1 235 928,91 zł, okresem
gwarancji 60 miesięcy i terminem wykonania zadania do dnia 24.07.2018 r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 800 000,00 zł.
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4. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

budynku

Domu

Kultury

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Podpisanie umowy planowane jest na dzień 27.03.2018 r. z firmą GRAND Andrzej
Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna na kwotę 9 364 388,95 zł, okresem gwarancji
60 miesięcy i terminem wykonania zadania do dnia 01.08.2019 r.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 6 000 000,00 zł.
5. Remont kładki pieszo - jezdnej przez rz. Tabor nr ewid. 1507/5 pomiędzy
ul. Parkową i ul. Grunwaldzką w m. Rymanów nr działek ewid. 3165/3,
3062/1, 3062/2, 3062/3
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W dniu 15.03.2018 r. nastąpiło otwarcie 4 złożonych ofert. Najkorzystniejsza oferta
została złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir
Pierożak, 36-207 Grabownica, Niebocko 114 D z ceną 361 343,86 zł i okresem
gwarancji 60 miesięcy.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 185 000,00 zł.
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