
INFORMACJA 

 

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

 
Podczas   XIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 lipca 

2011 roku podjętych zostało 13 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 : 
 
 
 

 - uchwały  Nr XIII/129/11 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów  oraz Nr XIII/130/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 
zostały  wykonane. 

 

 -  uchwała Nr  XIII/131/11  w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 
ławników sądów powszechnych jest wykonywana. 

 - uchwała Nr  XIII/132/ 11  zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od 
nieruchomości uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 12 sierpnia 2011 roku Nr 128, poz. 1909. 

 - uchwała Nr  XIII/133/11  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 12 sierpnia 2011 roku Nr 128, poz. 1910. 

 - uchwała Nr  XIII/134/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych 
w Rymanowie jest  w trakcie realizacji. Zlecony został do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości, sporządzony wykaz  oraz następnie zostanie ogłoszony przetarg. 

 - uchwała Nr  XIII/135/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie jest  w trakcie realizacji. Zlecony został do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości, sporządzony wykaz  oraz następnie zostanie ogłoszony przetarg. 

 - uchwała Nr  XIII/136/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we 
Wróbliku Królewskim jest  w trakcie realizacji. Zlecony został do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości, sporządzony wykaz  oraz następnie zostanie ogłoszony 
przetarg. 

 - uchwała Nr  XIII/137/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. Zlecony 
został do wykonania operat szacunkowy nieruchomości,a następnie zostanie sporządzony i 
wywieszony wykaz . 

 - uchwała Nr  XIII/138/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został 
przygotowany protokół uzgodnień, po podpisaniu zostanie sporządzony akt notarialny. 



 - uchwała Nr  XIII/139/11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ RYMANÓW” jest w trakcie 
realizacji. 

 - uchwała Nr  XIII/140/11   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
bezpłatne użyczenie działki nr 1507/4 stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej 
w Rymanowie nie uzyskała legalizacji. 

 - uchwała Nr  XIII/141/11 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy 
Miastem Pustomyty / Ukraina / a Gminą Rymanów / Polska / została wykonana. W dniu 9 
sierpnia br. w Pustomytach została podpisana umowa partnerska. 

  
 
 
 
 

W okresie od 26 lipca 2011 r. do 26 sierpnia 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 20 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-5 zarządzeń 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia oraz dzierżawy  - 2 

 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok- 1 zarządzenie, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego robót -8 zarządzeń, 
 powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
 powołania Sądu Konkursowego oraz przyjęcia Regulaminu Sądu Konkursowego, 
 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników w 2011 roku, 
 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji konkursowej 

powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie 
nauki, szkolnictwa wyższego,edukacji, oświaty i wychowania. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

