INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na LI sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas LI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 23 lutego
2018 roku zostało podjętych 17 uchwał. Uchwały zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i
Kontroli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie celem uzyskania legalizacji.
Wykonanie uchwał przedstawia się następująco:




















uchwała Nr LI/468/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w
Rymanowie na 2018 rok jest wykonywana.
uchwała Nr LI/469/18 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej w Rymanowie na 2018 rok jest wykonywana.
uchwały Nr LI/470/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr LI/471/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów
na 2018 rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 15 marca 2018 roku pod pozycją 1189.
uchwała Nr LI/472/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za 2017 rok
została przyjęta i wykonana.
uchwała Nr LI/473/18 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania
Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku została przyjęta i
wykonana.
uchwała Nr LI/474/18 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rymanowie została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 19 marca 2018 roku pod
pozycją 1217.
uchwała Nr LI/475/18 w sprawie zaciągnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Rzeszowie dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Rymanowie została wykonana.
W dniu 13 marca 2018 roku wpłynęła do Urzędu Gminy w Rymanowie opinia z Wydziału
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
uchwała Nr LI/476/18 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów została wykonana.
uchwała Nr LI/477/18 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Filialnej w Wisłoczku
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Sieniawie jest w trakcie
legalizacji.
uchwała Nr LI/478/18 w sprawie zmiany uchwały określenia zasad i trybu udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, niestanowiących własności
gminy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w
dniu 12 marca 2018 roku pod pozycją 1051.
uchwała Nr LI/479/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów jest w
trakcie realizacji. Została uruchomiona procedura planistyczna.











uchwała Nr LI/480/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” jest w trakcie realizacji. Została
uruchomiona procedura planistyczna.
uchwała Nr LI/481/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Sieniawie na rzecz użytkownika wieczystego jest w trakcie
realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy nieruchomości.
uchwała Nr LI/482/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów w drodze bezprzetargowej jest w trakcie
realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy nieruchomości.
uchwała Nr LI/483/18 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Rymanów
darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Posada
Górna jest w trakcie realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień. Po podpisaniu
protokołu zostanie sporządzony akt notarialny.
uchwała Nr LI/484/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na
oddanie dotychczasowym dzierżawcom w dzierżawę działek gminnych jest w trakcie
realizacji. Został wywieszony wykaz nieruchomości wykazanych do dzierżawy, po 27
kwietnia 2018 roku zostaną podpisane umowy.

W okresie od 23 lutego 2018 roku do 22 marca 2018 roku Burmistrz Gminy wydał 5
zarządzeń w sprawach:






zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2 zarządzenia,
ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym,
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie www.rymanow.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce zarządzenia 2018 rok.

