INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na XLII, XLIII i XLIV sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas XLII, XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyły się
w dniach 8 września, 13 września i 21 września 2017 roku zostało podjętych 10 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 XLII/387/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno została
wykonana. W dniu 25 września 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy gminami.
W dniu 10 października 2017 roku została przekazana dotacja w wysokości 10 tyś zł. na
usuwanie skutków nawałnicy.
-uchwała Nr XLII/388/17 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego została wykonana.
Wprowadzono zmianę kwoty finansowania zadania „ Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 887”.
- uchwała Nr XLII/389/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/289/16 Rady Miejskiej w
Rymanowie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego została wykonana.
Została zwiększona kwota dofinasowania budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w
Sieniawie.
-uchwała Nr XLII/390/17 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok została
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego w dniu 13 września 2017 roku pod pozycją 2999.
- uchwała Nr XLII/391/17 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie została
wykonana.
- uchwała Nr XLII/392/17 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Rymanowie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego w dniu 9 października 2017 roku pod pozycją 3274.
- uchwała Nr XLII/393/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz
Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej , położonej w Milczy jest w trakcie
realizacji.
-uchwały Nr XLIII/394/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów oraz Nr XLIV/395/17 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego w dniu 25 września 2017 roku pod pozycją 3119.
- uchwała Nr XLIV/396/17 w sprawie pozbawienia kategorii części dróg gminnych
poprzez wyłączenia ich z użytkowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego w dniu 19 października 2017 roku pod pozycją 3403.

W okresie od 8 września 2017 roku do 26 października 2017 roku Burmistrz Gminy
wydał 29 zarządzeń w sprawach:



















powołania komisji przetargowej – 4 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 7 zarządzeń,
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ,
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na
rzecz Skarbu państwa w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad,
przekazania nieruchomości w użyczenie,
powołania Komisji Odbioru Końcowego- 5 zarządzeń ,
zmieniające Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie
przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych,
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach
projektu „ Wykorzystania 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,
wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia
29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego z lasu mienia gminnego sołectwa
Głębokie,
powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w
2017 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów,
przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze, opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2017 roku,
zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla
nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów,
zmieniające Zarządzenie Nr 150/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów
oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym,
zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie
określenia specjalności i form kształcenia , na które przyznawane jest dofinansowanie
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez
Gminę Rymanów na 2017 rok.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2017 rok.
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