
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na    LV i LVI   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   LV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 24 czerwca 
2014 roku podjętych zostało 12 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 LV/554/14 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów uzyskała legalizację.  
• - uchwały Nr LV/555/14    w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rymanów oraz Nr LV/556/14  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
zostały wykonane. 

• - uchwała Nr LV/557/14 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania 
dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własność 
gminy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 
dniu 17 lipca 2014 roku pod pozycją 2033. 

• - uchwała Nr LV/558/14 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju została 
przekazana do Zarządu Uzdrowiska i jest stosowana od lipca 2014 roku. 

• - uchwała Nr LV/559/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Klimkówce została 
wykonana. W dniu 30 lipca 2014 roku został podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr LV/560/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej w Ladzinie jest w trakcie 
realizacji. Podpisany został protokół uzgodnień . 

• - uchwała Nr LV/561/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki położonej w Zmysłówce obręb Ladzin jest w 
trakcie realizacji. Przygotowany został do podpisania protokół uzgodnień. 

• - uchwała Nr LV/562/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w 
Bziance jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości oraz wywieszony wykaz.  

• - uchwała Nr LV/563/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej położonej w Rymanowie Zdroju została 
wykonana. W dniu 25 lipca 2014 roku została podpisana umowa dzierżawy. 

• - uchwała Nr LV/564/14 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Klimkówka 2” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 1 sierpnia 2014 roku pod pozycją 2156. 

• - uchwała Nr LV/565/14 w sprawie    uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Rymanów” została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 1 sierpnia 2014 roku pod pozycją 2157. 

 



Podczas   LVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 lipca 
2014 roku podjętych zostało 11 uchwał. Uchwały zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i 
Kontroli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie celem uzyskania legalizacji.  

 
 
 
• - uchwały Nr LVI/566/14    w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Rymanów oraz Nr LVI/567/14  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 
rok zostały wykonane. 

• - uchwała Nr LVI/568/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Króliku Polskim jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości.  

• - uchwała Nr LVI/569/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Ladzinie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości.   

• - uchwała Nr LVI/570/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości. 

• - uchwała Nr LVI/571/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Sieniawie jest w trakcie realizacji. Został wywieszony wykaz nieruchomości w dniu 11 
sierpnia 2014 r.. 

• - uchwała Nr LVI/572/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów budynku wraz z prawem użytkowania 
wieczystego części działek położonych w Sieniawie jest w trakcie realizacji. Zostało 
skierowane do MPGK w Krośnie pismo w sprawie wykonania podziału nieruchomości. 

• - uchwała Nr LVI/573/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działki , położonej w Ladzinie jest w 
trakcie realizacji. Przygotowywany jest protokół uzgodnień. 

• - uchwała Nr LVI/574/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek , położonych w Sieniawie jest w 
trakcie realizacji. Przygotowywany jest protokół uzgodnień. 

• - uchwała Nr LVI/575/14    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielone przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i punkty 
przedszkolne dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymanów jest w trakcie 
legalizacji. 

• - uchwała Nr LVI/576/14    zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania , rozliczania 
i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla przedszkoli publicznych i publicznych 
szkół o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, niepublicznych 
przedszkoli, niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy 
Rymanów przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 
sierpnia 2014 roku pod pozycją 2235. 
 
  
 



  W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 57 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  8 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok – 11 zarządzeń, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia- 7 zarządzeń, 
− powołania Komisji Odbioru Końcowego robót- 3 zarządzenia, 
− realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie- 10 zarządzeń, 
− realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych- 3 zarządzenia, 
− zmiany Zarządzenia Nr 92/2013 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 19.07.2013 r. w 

sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rymanów w Urzędzie Gminy 
w Rymanowie oraz Zarządzenia Nr 141/2010 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 
05.10.2010 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu 
podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego w Urzędzie Gminy w Rymanowie, 

− zmieniające Zarządzenie Nr 228/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu 
obliczania opłaty za czasowe wejście w teren na działki stanowiące własność Gminy 
Rymanów, 

− zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
− powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie 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 w 
2014 roku, 

− powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

− prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, 

− ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju, stanowiących własność Gminy 
Rymanów, 

− powołania komisji do przejęcia do zasobu Gminy Rymanów nieruchomości, 
− powołania Komisji Gminnej  ds. szacowania strat i szkód spowodowanych przez 

klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Rymanów, 
− powołania Komisji Gminnej  ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych 
wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości , położonych w Bziance, Wróbliku 
Szlacheckim i Sieniawie stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 
zakup podręczników w ramach Rządowego Programu „ Wyprawka szkolna w 2014 roku.” 

− informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2014 roku, 

− informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, 
− informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2014 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2014 rok. 

http://www.rymanow.pl/

