
 INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXVIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 25 
listopada 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 : 
 

 
 - uchwała Nr XXVIII/272/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok 

została wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 6 grudnia 2016 roku pod pozycją 3845. 

 - uchwała Nr XXVIII/273/16 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 rok uzyskała legalizację i będzie realizowana w 
2017 roku.  

 - uchwały Nr XXVIII/274/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz  uchwała Nr XXVIII/275/16 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2017 
rok będą realizowane w 2017 roku. Uchwalone programy zostały przesłane do 
realizatorów, inicjatorów oraz podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań. 

 - uchwała Nr XXVIII/276/16 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Rymanów na lata 2016-2025 jest realizowana. 

 -uchwała Nr XXVIII/277/16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 
Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rymanowie Zdroju 
jest w trakcie realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień. Po podpisaniu protokołu 
zostanie podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XXVIII/278/16 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę 
Rymanów darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, 
położonych w Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Został przygotowany protokół 
uzgodnień. Po podpisaniu protokołu zostanie podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XXVIII/279/16  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny na 
rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w Rymanowie jest w trakcie 
realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień. Po podpisaniu protokołu zostanie 
podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XXVIII/280/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Deszno jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat 
szacunkowy nieruchomości.  

 -uchwała Nr XXVIII/281/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy 
Rymanów, położonych w Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Został zlecony i 
opracowany operat szacunkowy nieruchomości. .   



 -uchwała Nr XXVIII/282/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany 
nieruchomości położonych w Sieniawie i Klimkówce jest w trakcie realizacji. W dniu 
jutrzejszym zostanie podpisany akt notarialny. 

 -uchwała Nr XXVIII/283/16 w sprawie zmiany „ Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów” jest w trakcie realizacji. 

 -uchwała Nr XXVIII/284/16 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Łazy- farma fotowoltaiczna” jest w trakcie realizacji. 

 -uchwała Nr XXVIII/285/16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych po dokonaniu zmian na 
sesji w dniu 14.12.2016 roku uzyskała legalizację. 

 
  W okresie od  23 listopada 2016 roku do 20 grudnia 2016 roku Burmistrz Gminy 
wydał 17 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 2 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 4 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do  dzierżawy- 1 zarządzenie, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania- 2 zarządzenia, 
 wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Rymanów, 
 zmiany statusu lokalu socjalnego na lokal mieszkalny, 
 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2017 roku zadań z 

zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

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

Bałuciance, stanowiących własność Gminy Rymanów, 
 procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rymanów, 
 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 

zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2017 roku zadań z 
zakresu sportu. 
 

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

http://www.rymanow.pl/

