
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXIV, XXV i XXVI   sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 22 
czerwca 2012 roku podjętych zostało 13 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 XXIV/272/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 
wykonana. 

 - uchwała Nr XXIV/273/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu została 
wykonywana. W dniu 30 sierpnia br. została podpisana umowa kredytowa z bankiem 
wyłonionym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. 

 - uchwała Nr XXIV/274/12 w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój 
jest realizowana. Zmiana statutu wynikała z konieczności dostosowania obowiązujących 
zapisów do wymagań określonych w nowelizacji ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. 

 - uchwała Nr XXIV/275/12 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Rymanów na lata 2012-2014 jest realizowana. W ramach przyjętego 
programu opieką asystenta zostały objęte cztery rodziny z Gminy Rymanów przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. 

 - uchwała Nr XXIV/276/12 w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia 
Psychicznego dla Gminy Rymanów na lata 2012-2015 jest realizowana. Na podstawie 
przyjętego programu zostało sporządzone sprawozdanie i przesłane do Ministerstwa 
Zdrowia w Warszawie . 

 - uchwały Nr XXIV/277/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Klimkówka 2” i Nr XXIV/278/12 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ 
RYMANÓW” są w trakcie realizacji. 

 -uchwały Nr  XXIV/279/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne ustanowienie służebności użytkowania części działki nr 66/1 położonej w 
Rymanowie Zdroju i Nr  XXIV/280/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody 
na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność 
Gminy Rymanów, położonych w Posadzie Górnej pod budowę kabla światłowodowego są 
w trakcie realizacji. Przygotowany został  protokół uzgodnień , który oczekuje na 
podpisanie przez Telekomunikację Polską S.A. i Firmę Comp-Serwis. Po podpisaniu 
protokołów zostaną sporządzone akty notarialne. 

 -uchwały Nr  XXIV/281/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Desznie i  Nr  XXIV/282/12  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy 
zgody  na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej w Rymanowie oraz ustanowieniu służebności dojazdu są w trakcie 
realizacji. Wykonane zostały operaty szacunkowe nieruchomości i wywieszone wykazy. 

 - uchwała Nr XXIV/283/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki, położonej we Wróbliku Szlacheckim 
została wykonana. W dniu 21 sierpnia br. został podpisany akt notarialny.  



 -uchwała Nr  XXIV/284/12  w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie   jest realizowana. Nowy statut 
dostosowany jest do zapisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 roku. 

 
Podczas   XXV  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 
24 lipca 2012 roku podjęte zostały 2 uchwały. 
 
 -uchwała Nr  XXV/285/12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 

formie weksla niezupełnego( in blanco) została wykonana. Została podpisana umowa na 
realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci obiektów 
małej architektury turystyczno-wypoczynkowej dla dzieci w postaci 2 placów zabaw na 
terenie Gminy Rymanów”. 

 - uchwała Nr XXV/286/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 
wykonana. 
 

Podczas   XXVI  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 
24 sierpnia 2012 roku podjęta została 1 uchwała. 

 
 -uchwała Nr  XXVI/286/12  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w 

formie weksla niezupełnego( in blanco) została wykonana. Została podpisana umowa na 
realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie” 
 
 
 

 
 
W okresie od 21 czerwca 2012 r. do 6 września 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 57 

zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej- 8 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 4 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 7 zarządzeń, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
 powołania komisji odbioru robót- 8 zarządzeń, 
 przekazania nieruchomości w użyczenie- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie- 3 zarządzenia, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych – 2 zarządzenia, 
 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko            

Dyrektora ZSP w Posadzie Górnej, 
 powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy 

Rymanów „Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące 
osiągnięcia dla uczniów szkól prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej do realizacji kontroli społecznej w 
sprawach lokalowych, 

 wydania opinii, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Rymanowie 

Zdroju, Króliku Polskim, Klimkówce, Wróbliku Szlacheckim oraz w sprawie sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości, położonych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju 
stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 



 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Szkoły Podstawowej 
w Głębokiem, 

 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Szkoły Podstawowej 
w Bziance, 

 najmu pomieszczeń w budynkach samorządowych szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych na prowadzenie kuchni i stołówki na potrzeby uczniów, 

 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, 
 powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole 

Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, 
 powołania Komisji  do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku w Szkole Filialnej w 

Rymanowie Zdroju, 
 informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2012 roku, 
 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, 
 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, 
 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników w 2012 roku, 
 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 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, 

 zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej, 
 wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela 
pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej mienia sołectwa Bzianka, 
 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie i 

Desznie, stanowiących własność Gminy Rymanów. 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

