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SPRAWOZDANIE BURMISTRZA 

z działalności pomiędzy sesjami za okres od 28 kwietnia 2012 r. do 29 maja 2012 r. 

 

 

- 30  kwietnia – razem ze Skarbnikiem Gminy podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim 

umowę na realizację projektu w ramach PROW-u „Wzrost atrakcyjności Gminy Rymanów 

poprzez zakup kiosków multimedialnych”.  

- 3 maja - uczciliśmy wspólnie w gminnych obchodach Święta 3 Maja oraz w spotkaniu  

z autorami wznowionego wydania monografii „Rymanów. Dzieje Miasta i Zdroju”. 

- 7 maja – uczestniczyłem w spotkaniu roboczym dotyczącym planowanej w Klimkówce 

realizacji „Orlika – 2012”. W najbliższym czasie planujemy ogłosić przetarg na budowę  

ww. boiska. 

- 9 maja – w Nowej Wsi k/Rzeszowa odbyło się szkolenie RIO dotyczące procedury 

absolutoryjnej, w którym uczestniczyłem. 

- 11 maja – razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy  

w spotkaniu dotyczącym organizacji w tym roku kolejnej edycji Międzynarodowego Wyścigu 

Kolarskiego o „Puchar Uzdrowisk Podkarpackich”. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniu  

12  sierpnia. Start w Rymanowie Zdroju, a meta w Iwoniczu – Zdroju. 

- 15 maja – uczestniczyliśmy razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej  

w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W godzinach 

popołudniowych w tym samym dniu odbyło się spotkanie u Wojewody Podkarpackiego  

w sprawie budowy mostu na Wisłoku w Pastwiskach. W spotkaniu zorganizowanym przez Panią 

Wojewodę uczestniczyli m.in. starosta sanocki Sebastian Niżnik przedstawiciel Starosty 

Krośnieńskiego – Jan Pelczar, radny Bronisław Bruk i Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów – 

Bogusław Famielec. Podczas spotkania uznano wspólnie, że należy podjąć wszelkie możliwe 

działania aby tę inwestycję zrealizować. Aby to przedsięwzięcie udało się zrealizować konieczna 

jest współpraca wielu podmiotów, w tym samorządów powiatu sanockiego i krośnieńskiego, 

gminy Zarszyn i Rymanów, Dyrekcji Lasów Państwowych oraz samorządu Województwa 

Podkarpackiego. Potrzebne jest też wsparcie parlamentarzystów naszego regionu. 

- 16 maja – w godzinach przed południowych odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,  

w którym uczestniczyłem razem ze Skarbnikiem. W godzinach wieczornych odbyło się 

spotkanie z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem 

oraz nauczycielami miejscowej SP. Przedmiotem spotkania było omówienie spraw dotyczących 

planowanej przez Stowarzyszenie organizacji nowego roku szkolnego 2012/2013 i nowych 

warunków pracy i płacy dla nauczycieli, którzy zechcą pozostać w tej szkole. 

- 18 maja razem z Z-cą Burmistrza i Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczyliśmy  

w godzinach porannych w spotkaniu z uczniami z Niemiec, którzy na zaproszenie gości ZSP  

w Rymanowie. Była to rewizyta, wcześniej nasi licealiści byli z wizytą u niemieckich kolegów 

w ramach projektu ”Socrates Comenius”. Wieczorem przyjmowaliśmy wspólnie delegacje  

z Bołgradu na Ukrainie.  
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-  19-20 maja – odbył się I Międzynarodowy Festiwal „Dialog Kultur” w Rymanowie Zdroju.  

W Festiwalu udział brali przedstawiciele z Ukrainy, Słowacji i Węgier. Impreza ciszyła się 

wielkim powodzeniem i była okazją do promocji naszej Uzdrowiskowej Gminy. 

- 22 maja – odbyły się połączone posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej. 

- 24 maja - przewodniczyłem zwołanemu posiedzeniu Rady Społecznej SPG ZOZ  

w Rymanowie. Posiedzenie poświęcone było przyjęciu zmian regulaminu i statutu SPG ZOZ – u 

oraz omówieniu spraw bieżących Zakładu. 

- 26 maja - uczestniczyliśmy z Z-cą Burmistrza, Przewodniczącym Rady Miejskiej  

i Sekretarzem w uroczystości: „Dnia Samorządu Terytorialnego” w Rzeszowie. 

- 27 maja – wspólnie uczestniczyliśmy w otwarciu Hali Sportowej w Sieniawie. W tym samym 

dniu odbyła się też impreza z okazji obchodów „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej”  

w Rymanowie Zdroju. 

- 29 maja – odbywa się sesja Rady Miejskiej.  

 

 

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

publicznych realizowanych od dnia 27.04.2012 r. do dnia 28.05.2012 r. tj.: 

 
1. Budowa oświetlenia na ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej oraz budowa oświetlenia na ulicy 

Kolejowej w Rymanowie 

W dniu 15.05.2012 r. zawarto dwie umowy z następującymi Wykonawcami: 

- część nr 1 zamówienia: Elres Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 61, 35-082 Rzeszów na kwotę 59 962,59 zł. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w części nr 1 wynosiła 85 406,88 zł. 

- część nr 2  zamówienia: El-Kros Usługi Elektryczne i Pomiary Wiesław Jachyra,  

ul. Ślączka 9a, 38-400 Krosno na kwotę 51 397,43 zł. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  

w części nr 2 wynosiła 96 392,76 zł. 

 

2. Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 + 200 – 0 + 450), 160 (w km 0 + 070 – 0 + 270) w m. 

Puławy oraz remont kładek na Taborze (w km 16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy 

ul. Krzywej) w Rymanowie 

W dniu 23.05.2012 r. zawarto dwie umowy z następującymi Wykonawcami: 

- część nr 1 zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Transprzęt”  

Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok na kwotę 68 766,29 zł. Kwota przeznaczona na realizację 

zamówienia w części nr 1 wynosiła 95 291,18 zł. 

- część nr 2  zamówienia: Przedsiębiorstwo Transportowo – Budowlanym ,,HUTA” Sp. j., Krzysztof 

Huta, Bogusław Huta, Dariusz Smoleń, Odrzechowa 259, 38-530 Zarszyn na kwotę 121 080,24 zł. Kwota  

przeznaczona na realizację zamówienia w części nr 2 wynosiła 131 920,71 zł. 

 

3. Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w króliku Polskim 

Postępowanie w trakcie rozstrzygania. 
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4. Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Rymanowie 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.06.2012 r.  

 

5. Remont i przebudowa budynku ZSP - Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2012 r.  

 

 

 

Burmistrz  Gminy Rymanów 

 

 

 

 

 

 

 

 


