
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 18 stycznia 

2019 roku zostało podjętych 36 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 V/47/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 

2019 rok jest realizowana.  
• uchwała Nr V/48/19 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Rymanowie na 2019 rok jest realizowana.  
• uchwały Nr V/49/19 , Nr V/50/19, Nr V/51/19 , Nr V/52/19 , Nr V/53/19 i Nr V/54/19 w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiego na realizację 
zadania publicznego są w trakcie realizacji.  

• uchwała Nr V/55/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2019 
rok została wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 24 stycznia 2019 roku pod pozycją 
612. 

• uchwały od Nr V/56/19 do Nr V/74/19 w sprawie zmian w Statutach Sołectw i Osiedli 
zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 
stycznia 2019 roku pod pozycjami od 658 do 676. 

• uchwała Nr V/75/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów jest w 
trakcie realizacji.  

• uchwała Nr V/76/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” jest w trakcie realizacji. Została 
wszczęta procedura planistyczna. 

• uchwała Nr V/77/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 1/2019” jest w trakcie realizacji. Została 
wszczęta procedura planistyczna. 

• uchwała Nr V/78/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2/2019” jest w trakcie realizacji. Została 
wszczęta procedura planistyczna. 

• uchwała Nr V/79/19 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „SIENIAWA/2014-CZĘŚĆ 2” jest w trakcie legalizacji.  

• uchwała Nr V/80/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości lokalowych, położonych w Rymanowie jest w 
trakcie realizacji. 

• uchwała Nr V/81/19 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” – ETAP 1.1. została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 7 lutego 2019 roku pod 
pozycją 886. 

• uchwała Nr V/82/19 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest 
realizowana. 

 



 W okresie od 18 stycznia 2019 roku do 22 lutego 2019 roku Burmistrz Gminy wydał 
25 zarządzeń w sprawach: 

 

• zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – 5 zarządzeń , 

• powołania Komisji Przetargowej – 7 zarządzeń, 

• wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia – 2 zarządzenia, 

• powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób 
bezdomnych na terenie Gminy Rymanów w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r., 

• sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Klimkówka, stanowiących własność Gminy Rymanów, 

• przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym, 

• przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 

• określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, 
punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 
I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok 
szkolny 2019/2020, 

• 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, 

• określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 
2019/2020, 

• zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli, 

• ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarządów osiedli, 

• powołania Zespołu Koordynującego Wybory sołtysów i członków osiedli, 

• zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rymanowie. 

 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie www.rymanow.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2018 rok i 2019 rok. 
 
 

Sporządził: Marek Penar Sekretarz Gminy 

http://www.rymanow.pl/

