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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 marca 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. 

 

 

- 29  marca – odbyłem spotkanie z Dyrektorem ZSP we Wróbliku Szlacheckim w sprawie 

przekazania  przez gminy w trwały zarząd wybudowanego Boiska – Orlik 2012. Nadmieniam, że 

uzyskaliśmy  wcześniej zgodę Nadzoru Budowlanego na użytkowanie tego obiektu.  

- 2 kwietnia -  wspólnie z Dyrektorem ZSP w Rymanowie, dyrektor GOK – u oraz tłumaczką 

Panią Anną Struba z Krosna, odbyliśmy wizytę w Sarospatok i Hercegut na Węgrzech  

w sprawie planowanego udziału Węgrów w Festiwalu Folklorystycznym „Dialog Kultur”, który 

odbędzie się w Rymanowie Zdroju w dniach 19-20 maja br.  

- 10 kwietnia – uczestniczyłem w spotkaniu negocjacyjnym z przedstawicielem  PGE – Obrót  

w Rzeszowie. Negocjacje dotyczyły spraw związanych z dostawą energii. Oczekujemy  

na pisemną ofertę Firmy w tej sprawie. 

- 12 kwietnia – odbyły się w Krośnie uroczystości katyńskie organizowane przez Starostwo 

Powiatowe, w których uczestniczył Z-ca Burmistrza Jan Materniak. Ja w tym czasie,  odbyłem 

umówione spotkanie w Rzeszowie z dyrektorem PZDW Adamem Maternią. Spotkanie dotyczyło 

spraw związanych z planowanymi inwestycjami  drogowymi. 

- 14 kwietnia – uczestniczyliśmy wspólnie w uroczystościach organizowanych przez 

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”, Burmistrza Gminy Rymanów oraz PTG „Sokół”  

w Rymanowie. Uroczystość  poświęcona była upamiętnieniu naszych rodaków pomordowanych 

w Katyniu oraz odsłonięciu tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej. 

- 17 kwietnia – uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem ZSP w Rymanowie oraz 

Kazimierzem Cetnarskim - nauczycielem musztry klas wojskowych naszego LO. Spotkanie 

poświęcone było planowanym udziałom  naszych uczniów w uroczystościach w Warszawie  

i Krakowie.  

- 18 kwietnia – w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyło się spotkanie  

zorganizowane przez Burmistrza Gminy Krasnobród. Spotkanie poświęcone było wspólnej 

realizacji projektu promocyjnego pn. „Współpraca Gmin Krasnobród, Solec Zdrój  

i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych”. W ramach 

realizowanego projektu Gmina Rymanów na działania promocyjne ma przyznaną kwotę  

1 mln złotych tj. 90% dofinansowania. Projekt planowany jest do realizacji od lipca br. do 30 

czerwca 2014 r. 

- 19 kwietnia -  uczestniczyłem w spotkaniu z udziałem Prezydenta Fundacji „Elementarz”  

z Katowic, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Z-cy Burmistrza oraz nauczycieli  

SP w Głębokiem. Spotkanie poświecone było planowanemu przekazaniu szkoły do prowadzenia 

ww. Fundacji od 1.09.2012 r. oraz wstępnym omówieniu spraw dotyczących nauczycieli  

i pracowników obsługi. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na dzień 9 maja br. 
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-  20 kwietnia – uczestniczyłem razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Z-cą Burmistrza  

w uroczystym otwarciu nowo oddanego do użytku Podkarpackiego Centrum Rehabilitacji 

Kardiologicznej w Rymanowie Zdroju. 

- 22 kwietnia – odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Klimkówki, w których 

uczestniczyłem. Podczas zebrania dokonano wyborów uzupełniających do rady sołeckiej oraz 

omówiono sprawy dotyczące miejscowości i parafii Klimkówka. 

- 23 kwietnia  - na wniosek Burmistrza Gminy Rymanów odbyło się spotkanie u Wojewody 

Podkarpackiego w spotkaniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Jan Materniak, radny i sołtys z Puław 

Bronisław Bruk oraz Władysław Brejta – dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Odrzechowej. 

Spotkanie poświęcone było omówieniu aktualnej sytuacji związanej z projektowaniem i budową 

mostu na Wisłoczku w Pastwiskach. W najbliższym czasie Pani Wojewoda zorganizuje u siebie 

spotkanie w tej sprawie. Nadmieniam, że Starosta Sanocki po opracowaniu dokumentacji złożył 

wniosek o pozwolenie na budowę tego mostu. 

- 24 kwietnia  - odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Rymanowie podczas, 

których m.in. omówiono i zaopiniowano projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas 

dzisiejszej sesji. 

- 25 kwietnia - uczestniczyłem w spotkaniu m.in. z Prezesem Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”, 

Zarządca Cmentarza Komunalnego oraz restauratorem zabytkowych pomników nagrobnych. 

Celem spotkania było ustalenie zakresu robót przewidzianych na ten rok. Nadmieniam, że 

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” kwestuje na ten cel w dniu 1 listopada od kilku lat. Zebrane 

środki przeznaczane są na restauracje zabytkowych pomników nagrobnych. 

- 27 kwietnia – odbywa się sesja Rady Miejskiej.  

 

 

Do sprawozdania ze swojej działalności dołączam informacje z postępowań z zakresu zamówień 

publicznych realizowanych od dnia 27.03.2012 r. do dnia 26 kwietnia 2012 r. tj.: 
 

1. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów – Budowa sieci 

wodociągowej w miejscowości Posada Górna ul. 3-go Maja oraz przebudowa sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami domowymi w obrębie ul. Rynek, ul. Piekarskiej,  

ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Ogrodowej i  

ul. Sanockiej w Rymanowie 

Umowa została zawarta w dniu 02.04.2012 r. z  Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych                                     

i Melioracyjnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło na kwotę 705 555,99 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 1 531 049,49 zł. 

 

2. Przebudowa budynku dawnego Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania na budynek 

mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) usytuowanego na działce nr 591/1 przy                   

ul. Kolejowej 21 we Wróbliku Szlacheckim. 

Umowa została zawarta w dniu 05.04.2012 r. z Firmą Remontowo – Budowlaną DUD-BUD Łukasz 

Duda, ul. Szujskiego 66/301, 33-100 Tarnów na kwotę 388 000,00 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 501 354,25 zł. 
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3. Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie 

Umowa została zawarta w dniu 19.04.2012 r. z firmą Czak Music Mariusz Czak, 

ul. Wiślna 11/3, 39-400 Tarnobrzeg na kwotę 32 973,84 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 33 088,23 zł. 

 

4. Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej oraz budowa oświetlenia ulicy 

Kolejowej w Rymanowie 

Postępowanie w trakcie rozstrzygania 

 

5. Zagospodarowanie terenu przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Króliku 

Polskim 

Przetarg ogłoszony w dniu 26.04.2012 r. z terminem składania ofert w dniu 11.05.2012 r. 

 

 

 

 

Burmistrz  Gminy Rymanów 

 

 

 

 


