
     Z A W I A D O M I E N I E 
 

 Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) , uprzejmie informuję, że : 

 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Rymanowie zostaje zwołana na 

dzień 27 kwietnia 2017 roku ( czwartek ) o godzinie 9-tej  w sali narad 

Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a. 
 

 Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu  XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Rymanowie o uczestnictwie w spotkaniach i 

uroczystościach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Burmistrza Gminy o sposobie załatwienia interpelacji i zgłoszonych wniosków z 

XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie wraz z informacją z działalności 

Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.  

6. Informacja z wykonania uchwał podjętych na XXXV i XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady 

Miejskiej w Rymanowie. 

7. Interpelacje radnych – wnioski i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącch osiedli. 

8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy z odbytych zebrań sprawozdawczych w sołectwach i 

osiedlach Gminy Rymanów . 

     9.  Sprawozdanie  z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rymanów za 2016 

 rok. 

10. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie : 

1) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego, 

3) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, 

4) zaciągnięcia zobowiązania , 

5) zaciągnięcia długoterminowego kredytu, 

6)  ustanowienia pomnika przyrody ,,Daglezja'', 

7) ustanowienia (grupowego) pomnika przyrody ,, Na Cerkwisku '', 

8) ustanowienia ( grupowego ) pomnika przyrody ,, W drodze do Wołtuszowej'', 

9) przyjęcia sołectwa Posada Górna do ,, Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 

lata 2017 – 2020, 

10) zatwierdzenia udziału w projekcie pn.,, Wykorzystanie technologii informacyjno -

komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych i przyrodniczych '' , 

11) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Rymanów, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, 

12) wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę 

  stanowiącą własność Gminy Rymanów, położoną w Głębokiem, 

                  13) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w  

            Posadzie Górnej, 

11. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski i zapytania sołtysów, przewodniczących 

osiedli. 

12. Zamknięcie sesji.       
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