
INFORMACJA 

 

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

 
Podczas   XIV  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 

sierpnia 2011 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 : 
 
 

 - uchwały Nr  XIV/142/11  w sprawie  utworzenia przez Gminę Rymanów Punktu 
Przedszkolnego w Klimkówce ,  Nr  XIV/143/11  w sprawie  utworzenia przez Gminę 
Rymanów Punktu Przedszkolnego w Rymanowie Zdroju uzyskały legalizację i z dniem 1 
września br. przedszkola rozpoczęły funkcjonowanie przy Szkołach Podstawowych. 

 

 - uchwała  Nr XIV/144/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok została 
wykonana. 

 

 -  uchwała Nr  XIV/145/11  w sprawie utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do 
głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych „Eskulap” i „Zimowit” w Rymanowie Zdroju 
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 145 , poz. 2120 z dnia 8 września 2011 r. 

 

 - uchwała Nr  XIV/146/ 11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach: 2923/1, 2922, 2929/1 i 
1493/1 położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zlecony został operat 
szacunkowy i wycena nieruchomości. Po otrzymaniu w/w dokumentów zostanie 
sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 

 - uchwała Nr  XIV/147/11  w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach na ławników jest w trakcie realizacji.W dniu 7 września 
2011  roku zostało przesłane pismo o wydanie informacji o kandydatach na ławników 
zgłoszonych na kadencję 2012-2015. Do chwili obecnej informacja zwrotna nie wpłynęła 
do Urzędu Gminy Rymanów. 

 

 - uchwała Nr  XIV/148/11  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego ( in blanco)została wykonana. W dniu 26 września 2011 roku 
zaostała podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowa na zadanie pn. 
„Budowa, remont oraz montaż elementów wyposażenia boisk sportowych w 
miejscowościach Bałucianka , Królik Polski i Rymanów Zdrój w Gminie Rymanów”.  

 
 
 
 
 
 



W okresie od 26 sierpnia 2011 r. do 26 września 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 24 
zarządzenia w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-4 zarządzenia 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia oraz dzierżawy  - 4 

 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok- 2 zarządzenia, 
 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze, 
 informacji o kształtowniu się wieloletniej prognozy finansowej, 
 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, 
 zmieniające zarządzenie nr 65/2011 z dnia 11.04.2011 r. w sprawie przekazania 

uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej we Wróbliku Królewskim  

stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
 powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu 

informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych 
dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r., 

 powołania komisji do przeprowadzenia rokowań, 
 powołania komisji odbioru robót, 
 wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 106/11, 
 powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Rymanów, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych- 2 zarządzenia, 
 cofnięcia upoważnienia, 
 udzielenia upoważnienia, 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

