
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na    XLVII,XLVIII i XLIX   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XLVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 20 
grudnia 2013 roku podjętych zostało 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 : 
 

 
• - uchwały Nr XLVII/469/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

Nr XLVII/470/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka, Nr 
XLVII/471/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów oraz Nr 
XLVII/472/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów są 
wykonywane. Dotacja celowa co miesiąc przekazywana jest dla Gmin z przeznaczeniem 
na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rymanów do 
samorządowych przedszkoli publicznych.  

• - uchwały Nr XLVII/473/13  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów na lata 2014-2019 oraz Nr XLVII/474/13  w sprawie uchwały 
budżetowej na 2014 rok uzyskały legalizację Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie i są realizowane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 20 stycznia 2014 roku pod pozycją 
270.   

• - uchwały Nr XLVII/475/13  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr XLVII/476/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2013 rok zostały wykonane. 

• - uchwały Nr XLVII/477/13  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Nr XLVII/478/13  w 
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2014 
rok są realizowane. Uchwalone programy zostały przesłane do realizatorów, inicjatorów 
oraz podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań. 

• - uchwały Nr XLVII/479/13  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w 
Rymanowie na 2014 rok oraz Nr XLVII/480/13  w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2014 rok są wykonywane. Na podstawie 
uchwalonych i zatwierdzonych planów pracy są zwoływane posiedzenia Rady Miejskiej i 
jej komisji.  

• - uchwała Nr XLVII/481/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim jest w 
trakcie realizacji. Zostały wykonane operaty szacunkowe nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLVII/482/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad 
przekazywania jednostkom pomocniczym do korzystania składników mienia komunalnego 
Gminy Rymanów została wykonana. Wykonując uchwałę Burmistrz Gminy wydał w dniu 
31 grudnia 2013 roku zarządzenie Nr 186/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy Rymanów wykorzystywanych na 
organizację imprez okolicznościowych oraz wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

• - uchwała Nr XLVII/483/13 zmieniająca uchwałę w sprawie  trybu udzielania , 
rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i 



publicznych szkół o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, 
niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby 
prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 stycznia 2014 roku pod pozycją 69.   

• - uchwała Nr XLVII/484/13 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia 
do realizacji przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Rymanowie – etap II”  została wykonana. W dniu 31 grudnia 2013 roku w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został złożony wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I stopnia i został przesłany do Ministerstwa 
Środowiska w Warszawie w celu dalszej oceny merytorycznej II stopnia. 

• - uchwała Nr XLVII/485/13 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 
pn. „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Rymanów” została wykonana. W dniu 20 grudnia 2013 roku została podpisana umowa na 
w/w zadanie z Gminnym Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu spółka 
z o.o. 
 
 
 Podczas   XLVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 
grudnia 2013 roku podjęte zostały 2 uchwały. Uchwały zostały przesłane do  Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem uzyskania legalizacji.  
 
 Wykonanie uchwał przedstawia się następująco : 

 
• - uchwała Nr XLVIII/486/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 

została wykonana. 
• - uchwała Nr XLVIII/487/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają 

wraz z upływem roku 2013 jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą 
zostały przelane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji zadań 
wykazanych w załączniku do uchwały z tego rachunku zostanie uregulowana płatność 
najpóźniej do 30 czerwca 2014 roku. 
 
 
 Podczas   XLIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 20 
stycznia 2014 roku podjętych zostało 8 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 XLIX/488/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. Uchwała 
została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie i do Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie celem przygotowania umowy trójstronnej na realizacje 
zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów- 
Daliowa w miejscowości Posada Górna w km 24+162 (środek zatoki- strona lewa).   

• - uchwały Nr XLIX/489/14  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów oraz Nr XLIX/490/14  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
zostały wykonane. 



• - uchwała Nr XLIX/491/14 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowionego 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 jest realizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie. 

• - uchwała Nr XLIX/492/14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w związku z uchwałą Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w 
zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 
stycznia 2014 roku pod pozycją 390.   

• - uchwała Nr XLIX/493/14 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z 
pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2014 roku pod pozycją 
391.   

• - uchwała Nr XLIX/494/14 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
w dniu 24 stycznia 2014 roku pod pozycją 357.   
 

• - uchwała Nr XLIX/495/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/450/13 z dnia 31 
października 2013 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 23 stycznia 2014 roku pod pozycją 347.   
 

 
 
  W okresie od 20 grudnia 2013 r. do 13 lutego 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 23 
zarządzenia w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  5 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 3 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 2 zarządzenia, 
− zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2014 rok, 
− udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów, 
− ustalenia stawek czynszu za najem lokali w Domach Ludowych na terenie Gminy 

 Rymanów wykorzystywanych na organizację imprez okolicznościowych oraz wzoru 
 umowy najmu i protokołu zdawczo-odbiorczego, 

− realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych , 
− sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Posadzie Górnej oraz w drodze 

 bezprzetargowej udziału w działce położonej w Rymanowie i sprzedaży przy 
 zastosowaniu 99% bonifikaty działki położonej we Wróbliku Szlacheckim, 
 stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
 nieruchomości położonych w Łazach, Posadzie Górnej i Rymanowie stanowiących 
 własność Gminy Rymanów, 



− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
 nieruchomości położonych w Ladzinie,  Posadzie Górnej i Bziance stanowiących 
 własność Gminy Rymanów, 

− zatwierdzenia Planu Promocji Gminy Rymanów na 2014 rok, 
− wprowadzenia regulaminu zawierania umów do których nie stosuje się ustawy PZP, 

 uwzględniającego zasady określone w Wytycznych do kwalifikowania wydatków w 
 ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

− ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 
 zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2014 roku 
 zadań z zakresu sportu, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Klimkówce, 
 stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne, 
− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

 działek pod budownictwo jednorodzinne położonych w Rymanowie stanowiących 
 własność Gminy Rymanów, 

 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

