INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 27 marca
2012 roku podjętych zostało 17 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 XXI/228/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta
Sanoka jest realizowana.
- uchwała Nr XXI/229/ 12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. Uchwała
została przesłana do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz do
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w celu sporządzenia stosownej umowy
trójstronnej na udzielenie dotacji celowej na zadanie p.n. „Rozbudowa drogi w zakresie
budowy zatoki autobusowej w miejscowości Ladzin.”
- uchwały Nr XXI/230/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów, Nr XXI/231/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok zostały
wykonane.
-uchwała Nr XXI/232/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z
Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
polegającego na likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie
Zdroju została wykonana. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zakończy swoją działalność Punkt
Przedszkolny przy Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej.
Uczniowie uczęszczający do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Rymanowie
Zdroju mają zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w Punktach Przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Rymanów przy Szkołach Podstawowych w Klimkówce,
Milczy lub Wróbliku Szlacheckim, a także w Przedszkolu w Rymanowie Zdroju, które
poprowadzi od dnia 1 września 2012 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
a Paulo.
- uchwała Nr XXI/233/12 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Anny z
Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej
polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie Zdroju została wykonana. Z
dniem 31 sierpnia 2012 r. zakończy również swoją działalność Szkoła Filialna w
Rymanowie Zdroju. Uczniowie uczęszczający do tej szkoły będą mieli zapewnioną
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Posadzie Górnej a uczniowie
kl. „0” także w Przedszkolu w Rymanowie Zdroju, które poprowadzi od dnia 1 września
2012 r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

- uchwała Nr XXI/234/12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Posada Górna na lata 2012-2018 została wykonana. Zatwierdzony plan został przekazany
sołtysowi wsi.
- uchwała Nr XXI/235/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „ Klimkówka 1/2012” jest w trakcie realizacji. Została
przygotowana umowa na sporządzenie planu.
- uchwała Nr XXI/236/12 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w
2012 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
w dniu 23.04.2012 roku w pozycji 948.
- uchwała Nr XXI/237/12 w sprawie partycypacji Gminy Rymanów w kosztach
realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 jest wykonywana.
- uchwała Nr XXI/238/12 w sprawie wskazania sołectwa do składu Grupy Pilotażowej
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 została wykonana.
Na zebraniu wiejskim wsi Klimkówka została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do programu oraz została wybrana 10-cio osobowa grupa pilotażowa.
Stosowne dokumenty zostały przesłane do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
- uchwała Nr XXI/239/12 w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości położonej w
Bziance i Klimkówce jest w trakcie realizacji. Przygotowana została dokumentacja
geodezyjno- prawna nieruchomości. W najbliższym czasie kompletny wniosek zostanie
przekazany do Wojewody Podkarpackiego.
- uchwała Nr XXI/240/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne
nabycie przez Gminę Rymanów działki Nr 1316, położonej w Milczy jest w trakcie
realizacji. Został zlecony do wykonania wykaz synchronizacyjny działki , a następnie
zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do sporządzenia aktu notarialnego.
- uchwała Nr XXI/241/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów
w miejscowościach: Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki i Wróblik Królewski pod
magistralę wodociągową jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat
szacunkowy nieruchomości , na podstawie którego zostanie obliczona wysokość
odszkodowania za ustaloną służebność.
- uchwała Nr XXI/242/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat
szacunkowy nieruchomości, po otrzymaniu którego zostanie wywieszony wykaz , a
następnie ogłoszony przetarg.
- uchwała Nr XXI/243/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż
w drodze przetargu działek wydzielonych pod budownictwo jednorodzinne stanowiące
własność Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został
zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości, po otrzymaniu którego
zostanie wywieszony wykaz , a następnie ogłoszony przetarg.

- uchwała Nr XXI/244/12 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli problemowej została wykonana. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu
24.04.2012 roku wypracowała stanowisko w sprawie skargi wniesionej przez Panią
Barbarę Gajda, które stanowi załącznik do projektu uchwały przedłożonej Radzie
Miejskiej na dzisiejszej sesji.

W okresie od 23 marca 2012 r. do 26 kwietnia 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 23
zarządzenia w sprawach:
powołania komisji przetargowej- 4 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz
dzierżawy - 5 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 3 zarządzenia,
realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie,
przekazania nieruchomości w użyczenie- 2 zarządzenia,
wyznaczenia miejsc przeznaczonych pod handel pamiątkami i wyrobami regionalnymi
na terenie Uzdrowiska w Rymanowie Zdroju,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz
rachunek zysków i strat SPG ZOZ w Rymanowie za 2011 rok,
ustalenia bazowej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów,
wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu łącznych
sprawozdań finansowych,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łazach,
udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu na poratowanie zdrowia,
zasad przeprowadzania opróżniania zamków z szalet publicznych z terenu Gminy
Rymanów oraz przekazywania ich zawartości,
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Milczy
stanowiących własność Gminy Rymanów.
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok.
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