INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na I , II sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas I i II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, które odbyły się w dniu 1 i 9
grudnia 2014 roku podjętych zostało 10 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 od Nr 1 do 7 dotyczyły spraw wewnętrznej organizacji Rady Miejskiej w
Rymanowie.
Został
wybrany
Przewodniczący
Rady
Miejskiej,
dwóch
wiceprzewodniczących. Zostały ustalone składy osobowe Stałych Komisji Rady Miejskiej
oraz wybrani jej przewodniczący. Uchwały są wykonywane.



- uchwała Nr II/8/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów
jest wykonywana.
- uchwały Nr II/9/14 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr II/10/14 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zostały
wykonane.



W okresie od 24 października do 30 grudnia 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 35
zarządzeń w sprawach:














powołania komisji przetargowej- 5 zarządzeń,
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok – 7 zarządzeń,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia- 4 zarządzenia,
powołania Komisji Odbioru Końcowego robót- 4 zarządzeń,
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach
Programu Erasmus,
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Ladzinie, stanowiącej
własność Gminy Rymanów,
ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości w Bziance, stanowiących własność Gminy Rymanów,
opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Rymanów,
opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2015
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i Wisłoczku,
bezprzetargowo nieruchomości położonej w Rymanowie oraz bezprzetargowo z bonifikatą
nieruchomości położonej w Puławach,
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do realizacji kontroli społecznej w
sprawach lokalowych,










wprowadzenia
regulaminu
przyznawania
nagrody
rocznej
dyrektorom
samorządowych instytucji kultury w Gminie Rymanów,
zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli,
ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarządów osiedli,
powołania Zespołu Koordynującego Wybory sołtysów i członków zarządów osiedli,
powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na
realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy
Rymanów w okresie 2015-2017 ,
powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Rymanowie,
kontroli podatkowej na 2015 rok.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2014 rok.

www.rymanow.pl
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