
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXIX , XXX i XXXI sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXIX  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 14 
grudnia 2016 roku podjęte zostały 2 uchwały, podczas   XXX  sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 roku podjętych zostało 16 uchwał oraz 
podczas   XXXI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 
2016 roku podjęte zostały 4 uchwały.   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 XXIX/286/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Rymanów przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji została uchylona uchwałą 
własną na XXXI sesji. 

 - uchwała Nr XXIX/287/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek 
oświatowych uzyskała legalizację. 

 - uchwały Nr XXX/288/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, Nr XXX/289/16 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego oraz 
Nr XXX/290/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 
na realizację zadania publicznego są w trakcie realizacji. 

 - uchwała Nr XXX/291/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 
publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Rymanów została wykonana. W dniu 28 grudnia 2016 roku zostało 
podpisane porozumienie. 

 - uchwały Nr XXX/292/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Rymanów, Nr XXX/293/16 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zostały 
wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 4 stycznia 2017 roku pod pozycją 46. 

 -uchwała Nr XXX/294/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 
wykonana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 27 grudnia 2016 roku pod pozycją 4328. 

 - uchwała Nr XXX/295/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Gminy Rymanów na lata 2016-
2020 jest realizowana. 

 - uchwała Nr XXX/296/16  w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Rymanowie została wykonana. Od stycznia ZGK w Rymanowie zarządza cmentarzem 
komunalnym w Rymanowie. 



 - uchwała Nr XXX/297/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego została wykonana. W dniu 9 stycznia 2017 r. zostało podpisane 
porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania 
utrzymania czystości i porządku w gminie.  

 -uchwała Nr XXX/298/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę 
Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Króliku Polskim 
jest w trakcie realizacji. Został podpisany protokół uzgodnień i następnie akt notarialny.  

 -uchwała Nr XXX/299/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę 
Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Klimkówce jest w 
trakcie realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień , po podpisaniu zostanie 
sporządzony akt notarialny. 

 -uchwała Nr XXX/300/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę 
Rymanów  nieruchomości niezabudowanych, położonych w Klimkówce jest w trakcie 
realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości.  

 -uchwała Nr XXX/301/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji jest w trakcie realizacji. 

 -uchwała Nr XXX/302/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
została wykonana. W dniu 28.12.2016 roku została podpisana umowa na zadanie 
pn.”Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów”. 

 -uchwała Nr XXX/303/16 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Rymanów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 20 stycznia 2017 roku pod pozycją 274.  

 -uchwała Nr XXXI/304/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 
wykonana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 3 stycznia 2017 roku pod pozycją 24. 

 uchwała Nr XXXI/305/16 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku 2016 jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą 
zostały przelane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji zadań 
wykazanych w załączniku do uchwały z tego rachunku zostaną uregulowane płatności 
najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku. 

 -uchwała Nr XXXI/306/16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 
Gminy Rymanów nieruchomości gruntowej zabudowanej , położonej w Rymanowie 
Zdroju jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa użyczenia nieruchomości. W 
miesiącu lutym zostanie podpisana umowa przedwstępna zakupu nieruchomości 
przeznaczonej pod budowę basenu. 

 - uchwała Nr XXXI/307/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Rymanów przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 stycznia 2017 roku pod 
pozycją 148. 

 
  W okresie od  20 grudnia 2016 roku do 27 stycznia 2017 roku Burmistrz Gminy 
wydał 15 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 3 zarządzenia, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 



 wykazu nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy- 1 zarządzenie, 
 ustalenia regulaminów Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie, 
 zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2017 roku zadań z 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w 

Rymanowie Zdroju, stanowiących własność Gminy Rymanów, 
 powołania komisji do kontroli realizacji porozumienia, 
 powołania zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji, 
 wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 

29.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia 
w wysokości 4000 zł., a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 
 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok i 2017 rok. 

http://www.rymanow.pl/

