INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na XXVII sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 18
października 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 XXVII/259/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie
Nr XXI/212/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego została wykonana.
- uchwały Nr XXVII/260/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Rymanów oraz Nr XXVII/261/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na
2016 rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 20 października 2016 roku pod
pozycją 3300.
- uchwały Nr XXVII/262/16 i Nr XXVII/263/16 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania są
w trakcie realizacji.
- uchwała Nr XXVII/264/16 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od
nieruchomości na 2017 rok została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego w dniu 7 listopada 2016 roku pod pozycją 3412.
- uchwała Nr XXVII/265/16 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej na 2017 rok została wykonana. Dotacja została ujęta w projekcie
budżetu Gminy Rymanów na 2017 rok.
- uchwała Nr XXVII/266/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody
na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów,
położonych w Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Został przygotowany i
podpisany protokół uzgodnień i w najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny.
-uchwała Nr XXVII/267/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody
na przyjęcie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Rymanów,
położonych w Klimkówce jest w trakcie realizacji. Został przygotowany i podpisany
protokół uzgodnień i w najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny.
-uchwała Nr XXVII/268/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność
Gminy Rymanów, położonych w Bałuciance jest w trakcie realizacji. Został zlecony i
wykonany operat szacunkowy nieruchomości oraz wywieszony wykaz.
- uchwała Nr XXVII/269/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów Zdrój” jest w trakcie
realizacji. Została uruchomiona procedura planistyczna.
-uchwała Nr XXVII/270/16 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Rymanowie została wykonana.
-uchwała Nr XXVII/271/16 w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów- Zespołu Szkół
Publicznych w Rymanowie do realizacji projektu w ramach Programu Erasmus Plus Akcja
KA1 „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” jest w trakcie realizacji. Został złożony

wstępny formularz wniosku , który został zaakceptowany przez pracowników Szkoły
Glossa w Krakowie. Właściwy wniosek zostanie złożony do Agencji Narodowej Erasmus
Plus w Warszawie w terminie do 7 lutego 2017 roku.
W okresie od 18 października 2016 r. do 25 listopada 2016 r. Burmistrz Gminy
wydał 11 zarządzeń w sprawach:









powołania komisji przetargowej ,
zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 3 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy- 1 zarządzenie,
powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania- 2 zarządzenia,
powołania Sądu Konkursowego,
opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Rymanów,
opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2017
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi,
ustalenia zasad zwrotu kosztów zakupionych biletów dla uczniów na przejazdy
środkami komunikacji publicznej do szkół obwodowych prowadzonych przez Gminę
Rymanów.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok.
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