
 INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XLVI i XLVII sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas  XLVI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 
listopada 2017 roku zostało podjętych 30 uchwał , natomiast na XLVII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2017 roku zostały podjęte 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 : 
 

  
 uchwały Nr XLVI/418/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  i Nr 

XLVI/419/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok zostały wykonane. 
Uchwały budżetowe zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 06 grudnia 2017 roku pod pozycją 4079 i 4080. 

 uchwała Nr XLVI/420/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania została wykonana. W 
dniu 4 grudnia został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej pn: „ Konkurs ofert- usługi opiekuńcze”.  

 uchwała Nr XLVI/421/17 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Rymanowie jest realizowana.  

 uchwały Nr XLVI/422/17 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
Gminie Rymanów na 2018 r. oraz Nr XLVI/423/17 w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. będą 
realizowane w 2018 roku. 

 uchwała Nr XLVI/424/17 w sprawie przejęcia przez Gminę Rymanów od Powiatu 
Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg 
powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów jest w trakcie realizacji. 
Starostwo Powiatowe w Krośnie przygotowuje stosowne porozumienie. 

 uchwały Nr XLVI/425/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego, Nr XLVI/426/17 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego, Nr 
XLVI/427/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na 
realizację zadania publicznego oraz Nr XLVI/428/17 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego będą 
uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Rymanów na 2018 rok. 

 uchwała Nr XLVI/429/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i 
obiektach budowlanych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 07 grudnia 2017 roku pod pozycją 4128.   

 uchwała Nr XLVI/430/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 07 grudnia 2017 roku pod 
pozycją 4128 



 uchwała Nr XLVI/431/17  zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/245/16 z dnia 22 lipca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rymanów”  jest w trakcie legalizacji. 

 uchwała Nr XLVI/432/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018-2021 będzie realizowana 
od nowego roku. 

 uchwała Nr XLVI/433/17 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów” jest w trakcie legalizacji.  

 uchwała Nr XLVI/434/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Rymanów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 
w dniu 06 grudnia 2017 roku pod pozycją 4081. 

 uchwały Nr XLVI/435/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Publicznych w Milczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. 
Tadeusza Jakubińskiego w Milczy wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w 
Milczy , Nr XLVI/436/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie wchodzącą w skład Zespołu 
Szkół Publicznych w Rymanowie, Nr XLVI/437/17 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Anny z 
Działyńskich Potockiej w Posadzie Górnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych 
w Posadzie Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Anny z Działyńskich Potockiej 
w Posadzie Górnej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej , Nr 
XLVI/438/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych we 
Wróbliku Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim, Nr XLVI/439/17 w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, Nr XLVI/440/17 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Klimkówce w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Klimkówce, Nr XLVI/441/17 w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Sieniawie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Sieniawie zostały wykonane. 

 uchwała Nr XLVI/442/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Milczy jest w trakcie realizacji. 
Został wywieszony wykaz nieruchomości . Z dniem 1 stycznia 2018 roku zostanie 
podpisana umowa dzierżawy. 

 uchwała Nr XLVI/443/17 w sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości 
położonych w Rymanowie Zdroju na rzecz Gminy Rymanów jest w trakcie realizacji. 
Została wywieszona na okres 30 dni karta inwentaryzacyjna nieruchomości, następnie 
zostanie sporządzony i podpisany protokół i złożony zostanie wniosek o przekazanie do 
Wojewody Podkarpackiego. 

 uchwała Nr XLVI/444/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, 
Królik Wołoski oraz Kamionka jest w trakcie realizacji. 

 uchwała Nr XLVI/445/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin jest w trakcie realizacji. 
Został zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 

 uchwała Nr XLVI/446/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Ladzin jest w trakcie 
realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 
 



 uchwała Nr XLVI/447/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. 
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów” została wykonana. 
W dniu 11 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na kwotę 611 866,60 zł. 

 uchwały Nr XLVII/448/17 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie Gminy Rymanów 
oraz Nr XLVII/449/17 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok zostały 
wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 06 grudnia 2017 roku pod pozycją 4082. 

 uchwała Nr XLVII/450/17 w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Rymanów na lata 2017-2023” została wykonana. Program został przesłany do 
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

 
 
 
 
 
 

  W okresie od 28 listopada 2017 roku do 18 grudnia 2017 roku Burmistrz Gminy 
wydał 15 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 4 zarządzenia, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania – 3 zarządzenia, 
 wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów 

środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów, 
 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2018 roku zadań w 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu – 2 zarządzenia, 
 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 

zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2018 roku zadań z 
zakresu sportu. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia  2017 rok. 

http://www.rymanow.pl/

