
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na  XI i XII sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 sierpnia 
2015 roku podjętych zostało 7 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 XI/116/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 została 
wykonana. Uchwała została przekazana Prezesowi Sądu Okręgowego w Krośnie. 

 - uchwała Nr XI/117/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok  została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 3 września 2015 r. pod pozycją 2534.  

 - uchwała Nr XI/118/15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 
plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 18 września 2015 r. pod pozycją 2679. 

 - uchwała Nr XI/119/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości lokalowej, położonej w Rymanowie przy ulicy Rynek 19 
jest w trakcie realizacji. Został wykonany projekt podziału budynku na lokale 
uwzględniający zmiany udziałów poszczególnych właścicieli w częściach wspólnych 
budynku. Po uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu u Starosty Krośnieńskiego 
zostanie zlecona wycena i  następnie ogłoszony przetarg. 

 - uchwała Nr XI/120/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju została 
wykonana. W dniu 8 października 2015 r. została podpisana umowa dzierżawy. 

 - uchwała Nr XI/121/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania została wykonana. 
 - uchwała Nr XI/122/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i 

wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów jest w trakcie 
realizacji. Wykonanie planu zostało zlecone Firmie Res Management w Brzozowie i jego 
wykonanie planowane jest na koniec listopada 2015 r. 

 
 

Podczas   XII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 18 
września 2015 roku podjęte zostało 3 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 : 
 

 

 - uchwała Nr XII/123/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok  została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 18 września 2015 r. pod pozycją 2680.   



 - uchwała Nr XII/124/15 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „ 
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów” została wykonana. 

 - uchwała Nr XII/125/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 24 września 2015 r. pod pozycją 2726.   

 
  W okresie od 28 sierpnia do 30 października 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 33 
zarządzenia w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-  2 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 8 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 2 zarządzenia,  
 powołania Komisji Odbioru Końcowego robót – 4 zarządzenia,  
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych , 
 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rymanowie, 
 utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Gminy Rymanów, 
 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania  Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rymanów, 
 powołania Komisji Przeglądu Gwarancyjnego, 
 ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych 

do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
 powołania Komisji Gminnej ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych 
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów, 

 wydzielenia lokalu z mieszkalnego zasobu Gminy Rymanów z przeznaczeniem na 
wynajem jako lokal socjalny, 

 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych 
na dzień 25 października 2015 r., 

 powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 
2015 r. dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rymanów 
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., 

 określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez jednostki 
organizacyjne, 

 odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Gminy Rymanów w 
wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., 

 przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze , opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2015 r., 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok. 

http://www.rymanow.pl/

