
 INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXIX i XL sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 23 
czerwca 2017 roku zostało podjętych 6 uchwał . Na XL nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Rymanowie , która odbyła się 17 lipca 2017 roku zostały podjęte 2 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 : 
 

• - uchwały Nr XXXIX/369/17 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gminy Rymanów za 2016 rok oraz Nr XXXIX/370/17 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2016 rok zostały wykonane. W dniu 28 
czerwca uchwały wraz z wyciągiem protokołu z sesji dotyczącego rozpatrzenia 
sprawozdań i udzielenia absolutorium zostały przekazane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 czerwca 2017 roku pod pozycją 
2401. 

• -uchwały Nr XXXIX/371/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr XXXIX/372/17 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 
2017 rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 czerwca 2017 roku pod pozycją 
2377. 

• -uchwała Nr XXXIX/373/17  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego w trybie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego jest w trakcie 
realizacji. Projekt umowy najmu został wysłany do Poczty Polskiej Region Sieci w 
Rzeszowie. Umowa zostanie podpisana na okres 9 lat od 1 października 2017 roku.  

• - uchwała Nr XXXIX/374/17 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymanowie na rzecz użytkownika 
wieczystego  jest w trakcie realizacji. Została zlecona wycena nieruchomości. 

• - uchwała Nr XL/375/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Bałucianka 1/2017” jest w trakcie legalizacji. 

• - uchwała Nr XL/376/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów” jest w trakcie legalizacji. 
 
  W okresie od  22 czerwca 2017 roku do 27 lipca 2017 roku Burmistrz Gminy wydał 
17 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 4 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 2 zarządzenia, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i w najem- 2 zarządzenia, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego  – 2 zarządzenia, 
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie, 
 wprowadzenia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym 

stanowisku w Urzędzie Gminy w Rymanowie”, 



 powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy 
Rymanów „Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące 
osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów w 
2017 roku, 

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

 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach 
Programu Erasmus +, 

 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 
 

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

http://www.rymanow.pl/

