
 INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXV i XXXVI sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXV i XXXVI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, które odbyły się w 
dniu 24 marca i 7 kwietnia 2017 roku zostało podjętych 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 : 
 

 
 - uchwały Nr XXXV/332/17 w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Rymanów i Nr XXXV/333/17 w  sprawie zmian w  uchwale budżetowej na 2017 rok 
zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 3 kwietnia 2017 roku pod pozycją 1268. 

 -uchwała Nr XXXV/334/17  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok” została wykonana.  

 -uchwała Nr XXXV/335/17  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 
2017 roku” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 31 marca 2017 roku pod pozycją 1251. 

 - uchwała Nr XXXV/336/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 
sierpnia 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 4 kwietnia 2017 roku pod pozycją 1286. 

 - uchwała Nr XXXV/337/17 w sprawie nadania nazwy ulicy w Milczy została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 5 kwietnia 
2017 roku pod pozycją 1306. 

 - uchwała Nr XXXV/338/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w 
trakcie realizacji. Uchwała została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Jest przygotowywana dokumentacja przetargowa na 
remont drogi wojewódzkiej Nr 887. 

 - uchwała Nr XXXV/339/17  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 
Gminy Rymanów udziału nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka 
jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane protokoły uzgodnień. Po podpisaniu 
zostanie sporządzony akt notarialny.  

 - uchwała Nr XXXV/340/17  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę 
Rymanów  nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym 
Deszno jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane protokoły uzgodnień. Po 
podpisaniu zostanie sporządzony akt notarialny. 

 -uchwała Nr XXXV/341/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Rymanów jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat 
szacunkowy nieruchomości i wywieszony wykaz. 



 -uchwała Nr XXXV/342/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Królik Polski jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat 
szacunkowy nieruchomości i wywieszony wykaz. 

 -uchwała Nr XXXV/343/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie 
w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Klimkówce jest w trakcie 
realizacji. Został wywieszony wykaz nieruchomości.  

 -uchwała Nr XXXV/344/17 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 31 marca 2017 roku pod pozycją 1252.  

 -uchwała Nr XXXV/345/17 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów na lata 2016-2020 jest realizowana. 

 -uchwała Nr XXXVI/346/17 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 25 kwietnia 2017 roku pod pozycją 
1720. 
  
  W okresie od  24 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku Burmistrz Gminy 
wydał 19 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 2 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i  dzierżawy- 3 zarządzenia, 
 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
 przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek, 
 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, 
 zatwierdzenia wyników konkursów na stanowiska dyrektorów ZSP w Klimkówce, 

ZSP w Milczy i ZSP w Posadzie Górnej, 
 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 przekazania nieruchomości w użyczenie, 
 przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora dotychczasowego ZSP we Wróbliku 

Szlacheckim, 
 powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP w Klimkówce, 
 powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP w Milczy, 
 powierzenia stanowiska Dyrektora ZSP w Posadzie Górnej. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia  2017 rok. 

http://www.rymanow.pl/

