
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 22 
marca 2013 roku podjętych zostało 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 XXXVII/375/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Rymanów, Nr XXXVII/376/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 
rok oraz Nr XXXVII/377/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok zostały 
wykonane. 

• - uchwała Nr XXXVII/378/13  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Rymanów uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 29 marca 2013 roku pod pozycją 1581.   

• - uchwała Nr XXXVII/379/13  w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rymanów” uzyskała legalizację i została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 28 marca 2013 roku pod 
pozycją 1547. 

• - uchwały Nr XXXVII/380/13 w sprawie utworzenia przez Gminę Rymanów Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Rymanowie oraz  Nr XXXVII/381/13 w sprawie włączenia Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Rymanowie do Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie jest 
wykonywana. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie skierowała do 
wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy informację w 
formie ankiety o rozpoczęciu działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie. Po 
uzyskaniu od uczniów zwrotnych informacji o zainteresowaniu nauką w tej szkole zostaną 
podjęte decyzje o organizacji szkoły od 1 września 2013 roku. 

• - uchwała Nr XXXVII/382/13  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów uzyskała 
legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 29 marca 2013 roku pod pozycją 1582. 

• - uchwały Nr XXXVII/383/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Rymanowie, Nr XXXVII/384/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Rymanów położonych w Posadzie Górnej , Nr XXXVII/385/13 w sprawie  
udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Łazach, Nr XXXVII/386/13 w 
sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Milczy oraz Nr 
XXXVII/387/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 



Ladzinie są w trakcie realizacji. Zostały zlecone do wykonania operaty szacunkowe 
nieruchomości.   

 
• - Nr XXXVII/388/13 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii 

Rozwoju wsi Klimkówka” została wykonana. Do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
został złożony wniosek w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-
2016 na zadanie pn. „Remont pomieszczeń domu ludowego i szatni sportowej w 
Klimkówce” . Wnioskowana kwota o dofinansowanie to 10.000,00 zł. pozostała kwota 
12.877,85 realizowana jest w ramach funduszu sołeckiego. 

• - uchwała Nr XXXVII/389/13  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Chorkówka na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. 

• - uchwała Nr XXXVII/390/13  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
lokalu użytkowego została wykonana. Została podpisana umowa najmu lokalu w budynku 
ZSP w Rymanowie z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny. 

 
• - uchwała Nr XXXVII/391/13  w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie 

uruchomienia gabinetu lekarskiego w Miejscu Piastowym w ramach świadczenia nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej została wykonana. Uchwała została przesłana do dyrektora 
Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. 
 
 
  W okresie od 21 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 20 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 7 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, 
− przekazania nieruchomości w użyczenie, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat- 2 

zarządzenia,  
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Milczy do reprezentowania Gminy 

Rymanów w ramach projektu „ Równi na starcie”, 
- ustalenia zasad użyczenia pomieszczeń w przedszkolach , szkołach podstawowych, 
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Rymanów jest organem 
prowadzącym, 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 
zysków i strat SPG ZOZ w Rymanowie za 2012 rok, 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 
zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2012 rok, 
- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Desznie, Sieniawie, 
Króliku Wołowskim i Rymanowie stanowiących własność Gminy Rymanów, 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans i rachunek 
zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2012 rok, 
- udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Rymanów projektu pt. 
„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów 
rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia.”, 
- zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rymanowie, 
- określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które 



dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2013 rok do 
dyspozycji dyrektorów szkół. 
 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

	- ustalenia zasad użyczenia pomieszczeń w przedszkolach , szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Gmina Rymanów jest organem prowadzącym,

