
INFORMACJA 
 

z wykonania uchwał podjętych na XLVIII i XLIX i L sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas XLVIII , XLIX i L sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, które odbyły się w 
dniach: 19 grudnia 2017 roku, 29 grudnia 2017 roku i 4 stycznia 2018 roku zostało podjętych 
17 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 XLVIII/451/17 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Rymanów na lata 2018-2027 i Nr XLVIII/452/17 w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Rymanów na 2018 rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 08 
stycznia 2018 roku pod pozycją 90. 

 uchwała Nr XLVIII/453/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2017 roku pod pozycją 4610. 

 uchwała Nr XLVIII/454/17 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów”- Etap 1- Część 1 została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 25 stycznia 2018 roku pod 
pozycją 360. 

 uchwała Nr XLVIII/455/17 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na 
podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 22 grudnia 2017 roku pod pozycją 4611. 

 uchwała Nr XLVIII/456/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody 
na oddanie w dzierżawę na okres 1 roku działki gminnej położonej w Wołtuszowej została 
wykonana. W dniu 31 stycznia 2018 roku została podpisana umowa dzierżawy.  

 uchwała Nr XLVIII/457/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów jest w trakcie realizacji. 
Został zlecony do wykonania operat szacunkowy nieruchomości.  

 uchwała Nr XLVIII/458/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku 2017 jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą 
zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji zadań 
wykazanych w załączniku do uchwały z tego rachunku zostaną uregulowane płatności 
najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku. 

 uchwała Nr XLVIII/459/17 w sprawie utworzenia Klubu Seniora „ Senior+” została 
wykonana. W dniu 29 grudnia 2017 roku Klub Seniora został oficjalnie otwarty. 

 uchwała Nr XLIX/460/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 10 stycznia 2018 roku pod pozycją 143. 

 uchwała Nr XLIX/461/17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku 2017 jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą 
zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji 



zadania wykazanego w załączniku do uchwały z tego rachunku zostaną uregulowane 
płatności najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku. 

 uchwała Nr XLIX/462/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie 
Gminy Rymanów przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania 
dotacji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 
dniu 01 lutego 2018 roku pod pozycją 474. 

 uchwała Nr XLIX/463/17 w sprawie zmiany uchwały określenia zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, niestanowiących własności 
gminy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 
dniu 18 stycznia 2018 roku pod pozycją 269. 

 uchwały Nr L/464/18 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów i Nr L/465/18 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zostały 
wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 22 stycznia 2018 roku pod pozycją 311. 

 uchwała Nr L/466/18 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn: 
„Dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego od PGE Dystrybucja S.A.” jest w trakcie 
realizacji. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dzierżawy. 

 uchwała Nr L/467/18 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych, w których 
zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez 
podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 18 stycznia 2018 roku pod pozycją 
277. 

 
 
 
 
 

W okresie od 19 grudnia 2017 roku do 22 lutego 2018 roku Burmistrz Gminy wydał 
30 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 7 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 4 zarządzenia, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i zamiany – 3 zarządzenia, 
 powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecznej, 
 ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w 

Rymanowie, 
 zmieniające zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. 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, 

 zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2018 roku zadań w 
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów, 

 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rymanowie, 

 wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, 
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 



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

 sprzedaży w drodze przetargu udziałów w nieruchomościach położonych w obrębie 
ewidencyjnym Wołtuszowa oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiących 
własność Gminy Rymanów, 

 określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez 
Gminę Rymanów na 2018 rok, 

 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rymanów na 
rok szkolny 2018/2019, 

 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2018/2019, 

 ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, 
obrony cywilnej i bezpieczeństwa na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku, 

 przekazania nieruchomości w użyczenie, 
 przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2018 rok. 

http://www.rymanow.pl/

