
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXV   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 19 
lutego 2013 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 XXXV/366/13 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie 

weksla niezupełnego in blanco została wykonana. W dniu 25 lutego 2013 roku została 
podpisana umowa na realizację zadania pn. „ Budowa rekreacyjnego boiska 
wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju” w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”. 

• - uchwały Nr XXXV/367/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
wykonana. 

• - uchwała Nr XXXV/368/13  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Gminy została wykonana. Uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana skarżącemu. 
   

• - uchwała Nr XXXV/369/13  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „ 
Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów 
rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia 
„ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest w trakcie realizacji. Opracowywany jest 
projekt umowy , która zostanie podpisana na początku kwietnia br. 

 
• - uchwała Nr XXXV/370/13  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata została 
wykonana. W dniu 1 marca 2013 roku została podpisana umowa dzierżawy. 

• - uchwały Nr XXXV/371/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału w działce położonej w Ladzinie, Nr 
XXXV/372/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie 
przez Gminę Rymanów działek 1174/4 i 1174/8 położonych w Milczy są w  trakcie 
realizacji. Zostały podpisane protokoły uzgodnień i w najbliższym czasie zostaną 
sporządzone akty notarialne. 

•  - Nr XXXV/373/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej 
w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy 
nieruchomości. 
 
Podczas   XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w 
dniu 25 lutego 2013 roku podjęta została uchwała Nr XXXVI/374/13 w sprawie wyrażenia 
zgody na zabezpieczenie w formie weksla niezupełnego in blanco , która została 
wykonana. W dniu 25 lutego 2013 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. 
„ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Rymanowie Zdroju- Desznie, Gmina 
Rymanów” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego 
PROW na lata 2007-2013. 



  W okresie od 18 lutego 2013 r. do 21 marca 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 12 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 4 zarządzenia, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
− zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie, 
− przekazania nieruchomości w użyczenie, 
− ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym,  

− sprzedaży w drodze przetargu kompleksu działek położonych w Milczy i we Wróbliku 
Szlacheckim, 

- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, 
- przedstawienia informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, 
- przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek. 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

	- przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,

