INFORMACJA
z wykonania uchwał podjętych na VIII sesji
Rady Miejskiej w Rymanowie.
Podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 9 czerwca
2015 roku podjętych zostało 14 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 VIII/73/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz Nr VIII/74/15 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok zostały
wykonane. W dniu 23 czerwca 2015 r. uchwały wraz z wyciągiem protokołu z sesji
dotyczącego rozpatrzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium zostały przekazane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 czerwca 2015 r. pod pozycją 1862.
- uchwała Nr VIII/75/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego jest realizowana. W dniu 15 czerwca
została podpisana umowa Nr II.38-RIZ/2015 na udzielenie dotacji w wysokości 60.000 zł.
Środki finansowe zostaną przekazane po zakończeniu prac i odbiorze przez komisję.
- uchwały Nr VIII/76/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Rymanów , Nr VIII/77/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok oraz Nr
VIII/78/15 i VIII/79/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania zostały wykonane.
- uchwała Nr VIII/80/15 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Rymanów do
kategorii dróg gminnych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego w dniu 22 czerwca 2015 r. pod pozycją 1884.
- uchwała Nr VIII/81/15 w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania
publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg wojewódzkich
zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej
trwają rozmowy w sprawie realizacji tego zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w
Rzeszowie a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
- uchwała Nr VIII/82/15 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe
odprowadzenie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
została ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty i jest stosowana od 1 lipca 2015 roku.
- uchwała Nr VIII/83/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie została wykonana.
- uchwała Nr VIII/84/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Ladzinie jest w trakcie realizacji.
- uchwała Nr VIII/85/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w
Klimkówce jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy
nieruchomości .

W okresie od 9 czerwca do 9 lipca 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 14 zarządzeń w
sprawach:








powołania komisji przetargowej- 2 zarządzenia,
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 4 zarządzenia,
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
powołania Komisji Odbioru Końcowego robót – 3 zarządzenia,
realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych – 2 zarządzenia
realizacji uchwała Rady Miejskiej 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
2015 r.

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie
Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok.
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