INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na L i LI sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 14 lutego
2014 roku podjętych zostało 15 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 :
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- uchwała Nr L/496/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Sanockiemu na
realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji.
- uchwały Nr L/497/14 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr L/498/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zostały
wykonane.
- uchwały Nr L/499/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu
współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2013 rok” , Nr L/500/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Rymanów za rok 2013 oraz Nr L/501/14 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z
wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów za 2013 rok
zostały przyjęte i wykonane.
- uchwała Nr L/502/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2015 roku jest realizowana. Aby otrzymać środki w ramach funduszu
sołeckiego uchwalony wniosek przez zebranie wiejskie sołtysi są zobowiązani przekazać
Burmistrzowi Gminy w terminie do 30 września 2014 roku.
- uchwała Nr L/503/14 w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest realizowana.
- uchwała Nr L/504/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w
Króliku Wołoskim jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do wykonania operaty
szacunkowe nieruchomości.
- uchwała Nr L/505/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej we Wróbliku Szlacheckim jest w
trakcie realizacji. Został podpisany protokół uzgodnień.
- uchwała Nr L/506/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie
umowy zamiany nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie
realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty szacunkowe nieruchomości.
- uchwała Nr L/507/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we
Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat
szacunkowy nieruchomości.
- uchwała Nr L/508/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie
umowy zamiany nieruchomości położonych w Króliku Polskim, Króliku Wołoskim oraz
Kamionce jest w trakcie realizacji. Dokumenty i uchwała w sprawie zamiany zostały
przekazane do Nadleśnictwa Dukla. Nadleśnictwo zleciło do wykonania operaty

•

•

szacunkowe nieruchomości. Następnie zostanie podpisany protokół uzgodnień i akt
notarialny.
- uchwała Nr L/509/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w
dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi
położonych w Rudawce Rymanowskiej została wykonana.
– uchwała Nr L/510/14 zmieniającą uchwałę Nr XLVI/464/13 Rady Miejskiej w
Rymanowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” jest w trakcie
realizacji. Umowa na wykonanie zmiany MPZP Rymanów zostanie podpisana po
zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na dzisiejszej sesji.
Podczas LI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 19 lutego
2014 roku podjęte zostały 3 uchwały. Uchwały zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie celem uzyskania legalizacji.
Wykonanie uchwał przedstawia się następująco :

•
•

•

- uchwała Nr LI/511/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok została
wykonana.
- uchwała Nr LI/512/14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego jest w trakcie realizacji. Rozpoczęcie realizacji projektu
zaplanowane jest od kwietnia 2014 roku.
- uchwała Nr LI/513/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w
formie weksla niezupełnego (in blanco) została wykonana. W tym samym dniu tj.
19.02.2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa na
finasowanie zadania pn. „ Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w
Posadzie Górnej oraz remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju – Desznie i Domu
Ludowego we Wróbliku Królewskim”.
W okresie od 14 lutego 2014 r. do 25 marca 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 25
zarządzenia w sprawach:
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powołania komisji przetargowej- 9 zarządzeń,
zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 3 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 5 zarządzeń,
powołania Komisji Odbioru zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
Gminy Rymanów,
ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym,
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego,
realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych ,
wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w
Rymanowie,
przedstawienia sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek,

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok.
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