
INFORMACJA 

 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXVIII sesji  

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 01 

czerwca 2017 roku zostało podjętych 6 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 XXXVIII/363/17 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska 

Rymanów Zdrój na lata 2017-2020 jest w trakcie realizacji. Przyjęty plan określający 

najważniejsze działania mające na celu rozwój Uzdrowiska jest jednym z dokumentów 

warunkującym wsparcie w związku z planowanym ubieganiem się Gminy Rymanów o 

dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa podkarpackiego. 

 -uchwała Nr XXXVIII/364/17 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została ogłoszona w sposób 

zwyczajowo przyjęty i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017 roku.  

 -uchwała Nr XXXVIII/365/17  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 

Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rymanowie  jest w trakcie 

realizacji. 

 - uchwała Nr XXXVIII/366/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów 

zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Bziance i 

we Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie realizacji. Został wywieszony wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  

 - uchwała Nr XXXVIII/367/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jest w 

trakcie legalizacji.  

 - uchwała Nr XXXVIII/368/17 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących 

dochody budżetu Gminy Rymanów za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 czerwca 2017 roku pod pozycją 

2204. 

 

  W okresie od  30 maja 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Gminy wydał 

21 zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej – 4 zarządzenia, 

 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 3 zarządzenia, 

 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia - 2 zarządzenia, 

 powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót – 2 zarządzenia, 

 powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, 



 przeceny drzewa opałowego, 

 zmiany statusu lokalu mieszkalnego na lokal socjalny, 

 ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, 

przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony 9 lat położonego w Rymanowie 

Zdroju, 

 wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 

czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Polskich Noblistów w Króliku Polskim, 

 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły” 

przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół 

prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów, 

 zmieniające Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie określenia 

specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 

2017 rok, 

 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej 

położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

 powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku 

Polskim. 

 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia  2017 rok. 

http://www.rymanow.pl/

