INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na IV sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas IV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 10 lutego
2015 roku podjętych zostało 21 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 IV/23/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów
za rok 2014, Nr IV/24/15 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku oraz Nr IV/25/15 w
sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Rymanów z
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” zostały
przyjęte i wykonane.
- uchwała Nr IV/26/15 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w
2015 roku” jest realizowana. Została podpisana umowa na usługę wyłapywania, leczenia i
przekazywania do adopcji i schronisk zwierząt bezdomnych z Gabinetem Weterynaryjnym
Karol Kusal w Lesku.
- uchwały Nr IV/27/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w
Rymanowie na 2015 rok oraz Nr IV/28/15 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2015 rok są realizowane. Na podstawie planów
są zwoływane posiedzenia stałych komisji i sesje Rady Miejskiej w Rymanowie.
- uchwała Nr IV/29/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Zakażeniem Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2014-2017 jest
realizowana. Dzieci ze szkół są dowożone do SPGZOZ w Rymanowie na szczepienia.
- uchwały Nr IV/30/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, Nr
IV/31/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów oraz Nr IV/32/15 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „RYMANÓW” są w trakcie realizacji. Zostały wszczęte procedury
planistyczne.
- uchwała Nr IV/33/15 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i
wynagrodzenia za inkaso została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego w dniu 26 lutego 2015 roku pod pozycją 474.
- uchwała Nr IV/34/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Sieniawie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy
nieruchomości.
- uchwała Nr IV/35/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w
dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Łazach i Wołtuszowej są w
trakcie realizacji. Są przygotowywane umowy na dzierżawę.










- uchwały Nr IV/36/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie
umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowościach Wróblik Szlachecki i
Milczy, Nr IV/37/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie
umowy zamiany oraz ustanowienia służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości
położonych we Wróbliku Szlacheckim oraz Nr IV/38/15 w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia służebności
dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, Wróbliku
Królewskim i Ladzinie są w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty
szacunkowe nieruchomości.
- uchwała Nr IV/39/15 w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Rymanowie jest wykonywana.
- uchwały Nr IV/40/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr IV/41/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok zostały
wykonane oraz uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego w dniu 2 marca 2015 roku pod pozycją 522.
- uchwała Nr IV/42/15 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 26 lutego 2015 roku pod pozycją 475.
- uchwała Nr IV/43/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty nie uzyskała legalizacji.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą Nr V/1046/2015 z dnia 10 marca
2015 roku stwierdziła nieważność uchwały w całości.
W okresie od 10 lutego do 19 marca 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 14 zarządzeń
w sprawach:












powołania komisji przetargowej- 4 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i we
Wróbliku Szlacheckim,
zmieniające zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie
określenia specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie
dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku,
przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek,
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
przedstawienia informacji o stanie mienia jst,
powołania składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym.

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