
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas   XXII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 31 maja 

2016 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 XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z 

wykonania budżetu za 2015 rok oraz uchwała Nr XXII/224/16  w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 
zostały wykonane . W dniu 9 czerwca uchwały wraz z wyciągiem protokołu z sesji 
dotyczącego rozpatrzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium zostały przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Sprawozdanie zostało opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 27 czerwca 2016 roku pod 
pozycją 1986. 

 - uchwały Nr XXII/225/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz Nr 
XXII/226/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów  
zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 9 czerwca 2016 roku pod pozycją 1857.  

 - uchwała Nr XXII/227/16 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została ogłoszona w sposób 
zwyczajowo przyjęty i zacznie obowiązywać od lipca 2016 roku. 

 - uchwała Nr XXII/228/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. W dniu 16 
czerwca 2016 roku Komisja odbyła pierwsze posiedzenie na którym przyjęła regulamin i 
treść ogłoszenia. W dniu 23 czerwca 2016 roku został ogłoszony konkurs Zarządzeniem 
Nr 96/2016 Burmistrza Gminy Rymanów. 

 - uchwały Nr XXII/229/16 i Nr XXII/230/16  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu została wykonana. W dniu 8 
czerwca zostały wydane decyzje o udzieleniu bonifikaty. 

 - uchwały Nr XXII/231/16  w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w charakterze 
partnera w realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i 
kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz Nr 
XXII/232/16 w sprawie przyjęcia diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego 
szkół w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w 
regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego zostały wykonane. 
Wnioski zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 - uchwała Nr XXII/233/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Rymanów , położonej w 
Rymanowie  jest w trakcie realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień . 



 - uchwała Nr XXII/234/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do 
opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXII/235/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody 
na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Króliku Polskim 
jest w trakcie realizacji. Został wywieszony wykaz nieruchomości. Po 30.06.2016 roku 
zostanie podpisana umowa dzierżawy.  

 - uchwała Nr XXII/236/16  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 10 czerwca 2016 roku pod pozycją 1863.   
 
 
  W okresie od  01 czerwca 2016 r. do 28 czerwca 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 13 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 2 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie i uchwał zebrań wiejskich i 

osiedlowych – 3 zarządzenia, 
 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza 

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

 powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Łazach, 
 ogłoszenia konkursu na kierownika podmiotu leczniczego- Dyrektora SPGZOZ w 

Rymanowie. 
 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok. 

http://www.rymanow.pl/

