
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas   XV  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 18 grudnia 

2015 roku podjętych zostało 11 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 XV/156/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rymanów na lata 2016-2020 oraz Nr XV/157/15 w sprawie uchwalenia uchwały 
budżetowej na 2016 rok uzyskały legalizację Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Rzeszowie i są realizowane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 18 stycznia 2016 r. pod pozycją 261.  
 

 - uchwała Nr XV/158/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w 
Rymanowie na 2016 rok jest realizowana. Na podstawie uchwalonego planu pracy są 
zwoływane sesje Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 - uchwały Nr XV/159/15  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz Nr 
XV/160/15 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów 
zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 29 grudnia 2015 r. pod pozycją 4608.  

 - uchwała Nr XV/161/15 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz 
z upływem roku jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą zostały 
przelane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji zadania 
wykazanego w załączniku do uchwały z tego rachunku zostaną uregulowane płatności 
najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku. 

 - uchwała Nr XV/162/15 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Milczy ul. Szkolna 17 została 
wykonana. W dniu 21 grudnia 2015 roku został podpisany aneks do umowy, która ma 
obowiązywać do 31 maja 2021 roku. 

 - uchwała Nr XV/163/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Sieniawie jest w trakcie realizacji. 
Został wywieszony wykaz nieruchomości i 1 lutego 2016 roku zostanie podpisana umowa. 
 

 - uchwały Nr XV/164/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, Nr 
XV/165/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów” oraz Nr XV/166/15 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „ Rymanów Zdrój” są w trakcie realizacji. Zostały wysłane zawiadomienia 
do instytucji uprawnionych do zgłoszenia uwag i wniosków do zmiany planów. 

 
 

 
  
 



  W okresie od  18 grudnia 2015 r. do 28 stycznia 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 2 zarządzenia, 
 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 1 zarządzenie,  
 zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok, 
 wprowadzenia karty audytu wewnętrznego oraz książki procedur audytu 

wewnętrznego, 
 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie, 
 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku zadań z 

zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów, 
 upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie 

do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łazach i sprzedaży 

bezprzetargowej z zastosowaniem bonifikaty dla nieruchomości położonej w Króliku 
Polskim stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, Desznie i Klimkówce oraz w sprawie 
ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych 
do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 
zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2016 roku zadań z 
zakresu sportu, 

 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
punktów przedszkolnych, a także kryteriach branych pod uwagę oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do  szkół podstawowych, a także kryteriach branych pod uwagę oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok. 

http://www.rymanow.pl/

