
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXXIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 
grudnia 2012 roku podjętych zostało 19 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 XXXIII/333/12 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Gospodarki Komunalnej na 2013 rok jest wykonywana. 
• - uchwały Nr XXXIII/334/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 

Sanoka oraz Nr XXXIII/335/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Brzozów są wykonywane. Dotacje celowe co miesiąc przekazywane są dla gmin z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy 
Rymanów do samorządowych przedszkoli publicznych.  

• - uchwały Nr XXXIII/336/12 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr XXXIII/337/12 w sprawie  uchwalenia budżetu na 2013 rok 
uzyskały legalizację RIO w Rzeszowie i są realizowane. 

• - uchwały Nr XXXIII/338/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr XXXIII/339/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2012 rok zostały wykonane.  

• - uchwała Nr XXXIII/340/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku 2012 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 zostanie uregulowana płatność 
najpóźniej do 30.06.2013 roku.  

• - uchwała Nr XXXIII/341/12 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Rymanów” nie uzyskała legalizacji. Wojewoda Podkarpacki 
pismem z dnia 8 stycznia 2013 roku wszczął postępowanie zmierzające do stwierdzenia 
nieważności uchwały. 

• - uchwała Nr XXXIII/342/12 w sprawie podziału Gminy Rymanów na stałe obwody 
głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 14 stycznia 2013 roku pod pozycją 249. 

• - uchwały Nr XXXIII/343/12 w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, Nr XXXIII/344/12 w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym 
Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie oraz Nr 
XXXIII/345/12 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie 
są realizowane.  

• - uchwały Nr XXXIII/346/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok oraz Nr XXXIII/347/12 w 
sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2013 są 
realizowane. Uchwalone programy zostały przesłane do realizatorów, inicjatorów oraz 
podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań. 



• uchwały Nr XXXIII/348/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w 
Rymanowie na 2013 rok oraz Nr XXXIII/349/12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie na 2013 rok są wykonywane. Na podstawie 
uchwalonych i zatwierdzonych planów pracy są zwoływane posiedzenia Rady Miejskiej i 
jej komisji.   
 

• - uchwała Nr XXXIII/350/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów , 
położonej w Głębokiem jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat 
szacunkowy nieruchomości. 

 
• - uchwała Nr XXXIII/351/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 

trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. Został 
zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 
 

 
 
W okresie od 28 grudnia 2012 r. do 23 stycznia 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 12 

zarządzeń w sprawach: 
 
− powołania komisji przetargowej- 2 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 2 zarządzenia, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 3 zarządzenia, 
− zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
− zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2013 rok, 
− realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
− sprzedaży w drodze przetargu działek, położonych we Wróbliku Szlacheckim,   

stanowiących własność Gminy Rymanów, 
- ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 
zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2013 roku zadań z zakresu 
sportu . 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

	- ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2013 roku zadań z zakresu sportu .

