
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 27 
kwietnia 2012 roku podjętych zostało 15 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  XXII/245/12  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów,  

 uchwały Nr XXII/246/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok zostały 
wykonane. 
 

 uchwała Nr XXII/247/12  w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli 
wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół o 
których mowa w art.80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych punktów i 
zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne 
inne niż Gmina Rymanów nie uzyskała legalizacji. Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Rzeszowie uchwałą Nr XI/2259/2012 z dnia 22 maja 2012 r. wszczęła postępowanie 
nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały. Poprawiony projekt uchwały będzie 
przedstawiony Wysokiej Radzie na dzisiejszej sesji. 
 

 uchwała Nr XXII/248/12 w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do Stowarzyszenia 
Klaster Zdrowie i Turystyka z siedzibą w Rzeszowie jest w trakcie realizacji. W 
najbliższym czasie zostanie podpisana deklaracja członkowska. 
 

 uchwała Nr  XXII/249/12  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Rymanów jest wykonywana. 
 

 uchwała Nr  XXII/250/12  w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Rymanów za rok 2011 jest wykonana. Przyjęta ocena zasobów została przesłana do 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
 

 uchwały Nr  XXII/251/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we 
Wróbliku Szlacheckim oraz  

 uchwały Nr XXII/252/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Króliku Polskim są w trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostanie zlecona wycena 
nieruchomości. 
 



 uchwały Nr XXII/253/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w  trybie bezprzetargowym działki  stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie Zdroju oraz  

 uchwały Nr XXII/254/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w  
trybie bezprzetargowym działki  stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie są w trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostanie zlecona wycena 
nieruchomości. 

  
 uchwała Nr XXII/255/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 

ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Rymanów 
w miejscowościach: Rymanów, Rymanów Zdrój i Posada Górna pod budowę kabla 
światłowodowego jest w trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostanie zlecona wycena 
nieruchomości. 
 

 uchwała Nr XXII/256/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw 
urzędowym ulicom we wsi Wróblik Królewski w Gminie Rymanów jest w trakcie 
realizacji. Wykonywany jest operat ewidencji nieruchomości. 
 

 uchwała Nr XXII/257/12  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Rymanów 
została wykonana. Uchwała wraz z uzasadnieniem została przesłana  do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krośnie oraz skarżącej. 
 

 uchwała Nr XXII/258/12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego ( in blanco) została wykonana. W dniu 30.04.2012 roku 
została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego na zakup 2 
kiosków multimedialnych. 
 

 uchwała Nr XXII/259/12  w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego i 
uprawnień spowodowanego podjęciem uchwały Nr XIX/201/12 Rady Miejskiej w 
Rymanowie z dnia 17 lutego 2012 r. została wykonana. Uchwała została przesłana osobom 
wskazanym w piśmie. 

 
 
 
W okresie od 26 kwietnia 2012 r. do 25 maja 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 15 

zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej - 5 zarządzeń, 

 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 
dzierżawy - 2 zarządzenia, 

 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 2 zarządzenia, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2011 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2011 rok, 

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie 
stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 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 2012 rok do dyspozycji dyrektorów szkół, 



 udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Rymanowie do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na 
aktywność w Gminie Rymanów” w ramach Poddziałania 7.1.1 (rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z POKL, 

 powołania Komisji Odbioru robót. 
 

 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie www.rymanow.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

