
INFORMACJA 
 

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

Podczas   XV  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 
września 2011 roku podjętych zostało 7 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  XV/150/11  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów,  
Nr  XV/151/11  w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka są 
wykonywane. 

 

 - uchwały  Nr XV/152/11 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów ,Nr  XV/153/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały 
wykonane. 

 

 -  uchwała Nr  XV/154/11  w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Farbańca na 
działalność Burmistrza Gminy Rymanów została wykonana. Uchwała wraz z 
uzasadnieniem została przesłana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Warszawie oraz skarżącemu. 

 - uchwała Nr  XV/155/ 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 operat szacunkowy i wycena 
nieruchomości. Po otrzymaniu w/w dokumentów zostanie sporządzony wykaz 
nieruchomości do sprzedaży i następnie podpisany akt notarialny. 

 

 - uchwała Nr  XV/156/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Łazach jest w trakcie realizacji. Zlecony został operat szacunkowy i wycena 
nieruchomości. Po otrzymaniu w/w dokumentów zostanie sporządzony wykaz 
nieruchomości do sprzedaży i następnie podpisany akt notarialny. 

 
 

W okresie od 26 września 2011 r. do 26 października 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 17 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-3 zarządzenia 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 4 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok- 3 zarządzenia, 
 powołania komisji odbioru robót- 3 zarządzenia, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
 zasad przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w Gminie Rymanów, 
 powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy 

 dla nauczycieli z terenu Gminy Rymanów w 2011 roku, 
 przyznania nagród burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno -

 wychowawcze, opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2011 roku, 
 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

