
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 maja 
2012 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  XXIII/260/12  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu 
Gminy za 2011 rok, Nr XXIII/261/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy Rymanów za 2011 rok zostały wykonane. W dniu 13 czerwca 2012 roku uchwały 
wraz z wyciągiem protokołu sesji dotyczącego rozpatrzenia sprawozdań i udzielenia 
absolutorium zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 - uchwała Nr XXIII/262/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 
wykonana. 

 - uchwała Nr XXIII/263/12 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy jest 
wykonywana. 

 - uchwała Nr XXIII/264/12 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została ogłoszona na tablicach 
ogłoszeń oraz w miejscowej prasie i zacznie obowiązywać od 1 lipca br. 

 - uchwała Nr XXIII/265/12 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 08.06.2012 roku w pozycji 1294. 

 - uchwała Nr XXIII/266/12 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rymanów 
uzyskała legalizację z wyjątkiem postanowień §1 ust.2 i ust. 3. 

 - uchwała Nr XXIII/267/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Rymanowie jest wykonywana. 

 -uchwały Nr  XXIII/268/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Rymanowie oraz Nr XXIII/269/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej we Wróbliku Królewskim są w trakcie realizacji. W najbliższym 
czasie zostanie zlecona wycena nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXIII/270/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” jest w trakcie legalizacji. 
 

 -uchwała Nr  XXIII/271/12  w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół o 
których mowa w art.80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i 
zespołów wychowania przedszkolnego , szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne 
inne niż Gmina Rymanów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 06.06.2012 roku w pozycji 1281.  



W okresie od 25 maja 2012 r. do 20 czerwca 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 

 

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

 dzierżawy  - 1 zarządzenie, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 2 zarządzenia, 
 zmieniające zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie określenia 

maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli , specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2012 rok do dyspozycji 
dyrektorów szkół, 

 powołania komisji odbioru robót- 2 zarządzenia, 
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 
 upoważnienia innej osoby niż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, 

 upoważnienia innej osoby niż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rymanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia 
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, 

 upoważnienia innej osoby niż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rymanowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o 
zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, 

 przekazania nieruchomości w użyczenie, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Klimkówce, 
 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „ Młode Orły”. 

 
 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

