INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na III sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas III sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia
2014 roku podjętych zostało 12 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 III/11/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymanów
na lata 2015-2020 oraz Nr III/12/14 w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok
uzyskały legalizację Regionalnej Izby Obrachunkowe w Rzeszowie i są realizowane.
Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego w dniu 5 stycznia 2015 roku pod pozycją 14.
- uchwała Nr III/13/14 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki jest w trakcie
realizacji. Wniosek o pożyczkę został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
- uchwała Nr III/14/14 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają wraz z
upływem roku 2014 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 zostaną uregulowane płatności
najpóźniej do 30 czerwca 2015 roku.
- uchwała Nr III/15/14 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody, drzewa uznanego
za pomnik przyrody, jesionu wyniosłego, rosnącego w m. Rymanów została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 14 stycznia 2015 roku
pod pozycją 105.
- uchwały Nr III/16/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Nr III/17/14 w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2015 rok są
realizowane. Uchwalone programy zostały przesłane do realizatorów, inicjatorów oraz
podmiotów uczestniczących w realizacji tych działań.
- uchwała Nr III/18/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w
dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Rymanowie, Rymanowie Zdroju
i Klimkówce została wykonana. W dniu 2 lutego 2015 roku zostały podpisane umowy na
dzierżawę.
- uchwała Nr III/19/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Łazach jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat szacunkowy
nieruchomości i wywieszony wykaz.
- uchwała Nr III/20/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Głębokiem jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat szacunkowy
nieruchomości i wywieszony wykaz.
- uchwała Nr III/21/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Rymanów lokalu mieszkalnego nr 45
położonego w budynku przy ulicy Kasztanowej 1 w Rymanowie Zdroju jest w trakcie



realizacji. Osobie zainteresowanej sprzedażą mieszkania została przesłana kopia uchwały
podjętej przez Radę Miejską w Rymanowie.
- uchwała Nr III/22/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok została
wykonana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w
dniu 7 stycznia 2015 roku pod pozycją 31.
W okresie od 01 stycznia do 09 lutego 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 22 zarządzeń
w sprawach:




















powołania komisji przetargowej- 4 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
przekazania nieruchomości w użyczenie- 2 zarządzenia,
powołania Komisji Odbioru Końcowego robót- 2 zarządzeń,
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów,
upoważnienia pracownika GOPS w Rymanowie do realizacji zadań wynikających z
ustawy O Karcie Dużej Rodziny,
wydania opinii,
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie,
Planu Promocji Gminy Rymanów na 2015 rok,
określenia specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie
dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku,
ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w sołectwach i osiedlach Gminy
Rymanów celem przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków zarządów osiedli
wyznaczonych na dzień 1 lutego 2015 roku,
ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do
zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2015 roku zadań z
zakresu sportu,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Głębokiem i Łazach
stanowiących własność Gminy Rymanów.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok.
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