
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 25 czerwca 2017 roku do 28 lipca 2017 roku 

 

26 czerwca odbyłem spotkanie z dyrektorem Caritasu Diecezji Przemyskiej księdzem 

Arturem Jańcem – spotkanie dotyczyło budowanego domu dla sierot z 

Daliowej oraz dalszej współpracy na przyszłość 

27 czerwca  w Rzeszowie podpisałem wniosek do programu transgranicznego PL-UK-BY 

2014-2020 – w którym partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Horyzonty w 

Rzeszowie. Projekt w naszym zakresie obejmuje przebudowę parku 

zdrojowego poniżej kościoła w Rymanowie Zdroju. W tej chwili trwa ocen 

merytoryczna projektów – zobaczymy czy nasz projekt uzyska dofinansowanie 

– o tym dowiemy się pod koniec tego roku. 

28 czerwca podpisaliśmy umowę na obsługę bankową z PKO BP – na kolejne dwa lata. 

29 czerwca 

do 1 lipca 

w Rudawce Rymanowskiej odbywał się międzynarodowy festiwal reggae na 

Wisłokiem – którego byliśmy współorganizatorem. 

2 lipca na stadionie Startu w Rymanowie odbył się coroczny turniej piłkarski o 

„Puchar Burmistrza” – w którym wzięło udział 8 drużyn piłkarskich z terenu 

naszej gminy. Zwycięzcą tego turnieju została drużyna Startu Rymanów. 

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary – natomiast bony w kwocie 1000 zł na 

zakup sprzętu sportowego otrzymały wszystkie drużyny. 

3 lipca odbyłem spotkanie z W-ce Marszałkiem Bogdanem Romaniukiem w sprawie 

wspólnej realizacji inwestycji drogowych – na DW887 w Bziance, Milczy, 

Wróbliku Szlacheckim i Rymanowie oraz na DW 889 w Sieniawie. Umowa na 

wykonanie nakładek asfaltowych została już podpisana – w przyszłym 

tygodniu zostanie ogłoszony długo oczekiwany przetarg na budowę chodnika 

przy DW 889 w Sieniawie. Mam nadzieję, że nam się uda zrealizować I etap 

budowy chodnika w tym roku. 

8 – 9 lipca odbyła się kolejna edycja Festiwalu im. Hanki Ordonówny w Rymanowie 

Zdroju. W tym roku gościliśmy podczas festiwalu orkiestrę symfoniczną ze 

Lwowa – impreza bardzo udana. 

14 lipca w auli im. Marka Góry w ZSP w Rymanowie odbyła się VII edycja wręczenia 

nagród – Młode Orły – dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez 

samorząd gminny. W uroczystej Gali udział brali nagrodzeni uczniowie, 

nauczyciele, rodzice oraz dyrektorzy szkół. W tym roku nagrody otrzymało 

120 uczniów. 

16 lipca  na stadionie Startu w Rymanowie odbyły się gminne zawody sportowo-

pożarnicze, w których ochotnicy strażacy mieli okazję wykazać się 

umiejętnościami oraz sprawnością fizyczną. W kategorii – Seniorów – I 

miejsce zdobyła jednostka OSP w Posadzie Górnej, II miejsce – OSP 

Rymanów, a III miejsce po raz pierwszy w historii OSP w Głębokiem. 

Zawody rozgrywane były w kategorii mężczyzn i kobiet – w różnych 

kategoriach – zawody dobrze zostały zorganizowane i przeprowadzone – za co 

dziękuję Z-cy Burmistrza Janowi Materniakowi, Janowi Kilarowi, Markowi 

Tomkiewiczowi oraz druhom strażakom z UOSP w Rymanowie Zdroju. 

17 lipca w godzinach porannych odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej 

poświęcona podjęciu uchwały o przystąpieniu do opracowania MPZP w 

Bałuciance i zmiany MPZP w Rymanowie. Pierwsza związana jest z 

koniecznością zabezpieczenia atrakcyjnego turystycznie terenu przed próbą 

wybudowania na szczycie Przymiarek – wieży telefonii komórkowej 



ORANGE, druga związana jest ze zmniejszeniem odległości zabudowy od 

rowu melioracyjnego. 

19 lipca uczestniczyliśmy w pogrzebie radnego Janusza Chudzińskiego z Klimkówki 

11 lipca w Parku nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju wystąpiły zespoły 

polonijne uczestniczące w Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie. U 

nas wystąpiły zespoły z Kanady i Rosji. Zespoły zostały przyjęte i ocenione 

bardzo dobrze przez licznie zgromadzoną widownię. 

24 lipca w sali konferencyjnej szpitala wojewódzkiego w Krośnie odbyła się debata 

zorganizowania przez Stowarzyszenie – Czyń Dobro Mimo Wszystko. Debata, 

w której uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, Urzędu Marszałkowskiego 

w Rzeszowie, NFZ, szpitala oraz samorządów gminnych – była 

zorganizowana w związku z tym, że szpital krośnieński nie został 

zakwalifikowany do III stopnia referencyjnego – dającego w przyszłości 

gwarancje 100% finansowania działalności szpitala – poziom II i I nie daje 

takich gwarancji. W toku dyskusji – dyrektor NFZ w Rzeszowie Pan Robert 

Bugaj oświadczył, że wszystkie szpitale, które znalazły się w sieci będą miały 

100% finansowanie – co likwiduje obawy i zagrożenia. Szpital krośnieński w 

sieci się znalazł na II poziomie referencyjności – asekuracyjnie podczas 

spotkania wypracowano stanowisko w sprawie obrony szpitala i skierowano 

go do Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz posłów Ziemi Krośnieńskiej 

26 lipca w Korczynie uczestniczyłem w konwencie wójtów i burmistrzów, podczas 

którego omawiano sprawy dotyczące rewitalizacji linii kolejowej na naszym 

terenie oraz bieżących spraw. 

28 lipca tj. w dniu dzisiejszym odbywa się sesja rady miejskiej w Rymanowie 
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Wykaz postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych  

od dnia 22 czerwca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r. 

 

1. Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 

130512R 

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa została zawarta w dniu 27.06.2017 r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 

10; 05-800 Pruszków na kwotę 335 640,79 złotych. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 

60 miesięcy. 

Termin wykonania zadania do dnia 29.09.2017 r. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła: 250 000,00 zł. 

 

2. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 11 000 000,00 złotych dla Gminy 

Rymanów 



Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte zostało  

w dniu 5 lipca 2017 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2017 r. o godz. 10:00 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 2 807 000,00 złotych. 

 

3. Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów 

drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów  

w 2017 r. – przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych. 

 

Postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Umowa został zawarta w dniu 17 lipca 2017 r. z Rejonem Budowy Dróg i Mostów w 

Krośnie Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Tysiąclecia 38; 38-400 Krosno na kwotę 2 575 250,00 

złotych. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.  

Termin wykonania zadnia do 100 dni od daty zawarcia umowy. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosiła 2 664 573,63 zł. 

 

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 130812R dz. ewid. 318 w km 0+130 – km 0+300  

w miejscowości Królik Polski 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wszczęte w dniu 19 lipca 

2017 r.  

Termin składania ofert upływa w dniu 4.08.2017 r. o godz. 10:00. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 60 041,22 zł.  

 


