INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na XX i XXI sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, które odbyły się w dniu 11 i
15 kwietnia 2016 roku podjętych zostało 13 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 XX/210/16 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji.
Została podpisana umowa z Województwem Podkarpackim. Na zadanie pn. „Remont
drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa na odcinku Rymanów ZdrójKrólik Polski” został rozstrzygnięty przetarg. Firma STRABAG Sp. z o.o. zobowiązana
jest wykonać zadanie do 24 czerwca 2016 r.
- uchwała Nr XXI/211/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji.
- uchwała Nr XXI/212/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. Wystąpiliśmy
do zarządcy dróg o wydanie warunków technicznych.
- uchwały Nr XXI/213/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr XXI/214/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego w dniu 21 kwietnia 2016 roku pod pozycją 1424.
- uchwała Nr XXI/215/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rymanowie jest realizowana.
- uchwała Nr XXI/216/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych
w Bziance jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości i
wywieszony wykaz.
- uchwała Nr XXI/217/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymanowie na rzecz użytkownika
wieczystego jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości i
wywieszony wykaz.
- uchwała Nr XXI/218/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie
darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów, położonej w
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został przygotowany do podpisu protokół uzgodnień
a następnie zostanie podpisany akt notarialny.
- uchwała Nr XXI/219/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie
w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Sieniawie została wykonana.
W dniu 16 maja 2016 roku została podpisana umowa dzierżawy.
- uchwała Nr XXI/220/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 26
kwietnia 2016 roku pod pozycją 1455.
- uchwała Nr XXI/221/16 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą
Rymanów, Powiatem Sanockim oraz miastem Truskawiec (Ukraina) i Powiatem



Starosamborskim (Ukraina) została wykonana. W dniu 5 maja 2016 roku w Truskawcu
została podpisana umowa o współpracy.
- uchwała Nr XXI/222/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian MPZP pod
budowę turbin wiatrowych jest w trakcie realizacji. Został wyłoniony wykonawca na
opracowanie zmiany MPZP.
W okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 30
zarządzeń w sprawach:



























powołania komisji przetargowej – 4 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 4 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 2 zarządzenia,
upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z
zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji,
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a
także do wydawania w tych sprawach decyzji,
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia
wychowawczego , a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji,
upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu
alimentacyjnego , a także do wydawania w tych sprawach decyzji,
upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rudawce Rymanowskiej
stanowiących własność Gminy Rymanów,
odwołania Pana Mariana Penara ze stanowiska Dyrektora ZSP w Klimkówce,
przekazania nieruchomości w użyczenie,
sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie,
stanowiącej własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego,
określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki
organizacyjne,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz
rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2015 rok,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz
rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2015 rok,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz
rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rymanowie za 2015 rok,
ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów,
przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w
Rymanowie Zdroju,
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bziance stanowiących
własność Gminy Rymanów,
wysokości stypendium szkolnego,
ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości położonych w Posadzie Górnej, oraz
w III przetargu ustnym

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Desznie,
stanowiących własność Gminy Rymanów.
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok.
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