
 INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXXVII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 27 
kwietnia 2017 roku zostało podjętych 16 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 XXXVII/347/17 w  sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Rymanów i Nr XXXVII/349/17 w  sprawie zmian w  uchwale budżetowej na 2017 
rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 5 maja 2017 roku pod pozycją 1870. 

 -uchwała Nr XXXVII/348/17  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie 
realizacji.  Zlecona została do wykonania mapa dla celów projektowych w miejscowości 
Bzianka w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej.  

 -uchwała Nr XXXVII/350/17  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania jest w trakcie 
realizacji. Została podpisana umowa na wykonanie zadania pn „Wykonanie badań 
niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego 
powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości dla potrzeb 
sporządzenia Operatu Uzdrowiskowego Uzdrowiska Rymanów Zdrój”. 

 - uchwała Nr XXXVII/351/17 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jest w 
trakcie realizacji. W miesiącu czerwcu zostanie ogłoszony przetarg w trybie ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

 - uchwała Nr XXXVII/352/17 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „ Daglezja” 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 
maja 2017 roku pod pozycją 2008. 

 - uchwała Nr XXXVII/353/17 w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody „ 
Na Cerkwisku” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 17 maja 2017 roku pod pozycją 2009. 

 - uchwała Nr XXXVII/354/17 w sprawie ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody 
„W drodze do Wołtuszowej” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 17 maja 2017 roku pod pozycją 2010. 

 - uchwała Nr XXXVII/355/17  w sprawie przyjęcia sołectwa Posada Górna do „ 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” została wykonana. 

 - uchwała Nr XXXVII/356/17  w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Posada Górna została wykonana. Uchwalona strategia została dołączona do wniosku o 
dofinansowanie projektu w ramach „ Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020” na zadanie pn. „ Utworzenie siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw w 
Posadzie Górnej , Gmina Rymanów. 

 - uchwała Nr XXXVII/357/17  w sprawie zatwierdzenia udziału w projekcie pn. 
„Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w 
procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w 
ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego 



Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została 
wykonana. Została podpisana umowa partnerska z Podkarpackim Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie. 

 - uchwała Nr XXXVII/358/17  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Rymanów jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXXVII/359/17  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 
służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy Rymanów położoną w 
Głębokiem jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości. 

 -uchwała Nr XXXVII/360/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został zlecony do 
wykonania operat szacunkowy nieruchomości. 

 -uchwała Nr XXXVII/361/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na 
rzecz Skarbu Państwa w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  udziału 
w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów jest w trakcie realizacji. 
Zlecony został do wykonania podział nieruchomości przez uprawnionego geodetę. 

 -uchwała Nr XXXVII/362/17 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
nieruchomości położonej w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa w zarząd Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest w trakcie realizacji. Zlecony został do 
wykonania podział nieruchomości przez uprawnionego geodetę.  
 
  W okresie od  27 kwietnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku Burmistrz Gminy wydał 
19 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 2 zarządzenia, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót – 2 zarządzenia, 
 wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Rymanów, 
 powołania Komisji do odbioru lokalu mieszkalnego od byłego najemcy, 
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 

zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rymanowie za 2016 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2016 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 
zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2016 rok, 

 ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 wydania opinii, 
 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich 

Noblistów w Króliku Polskim, 
 ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów. 
 

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

http://www.rymanow.pl/

