
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas   XVI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 

października 2011 roku podjętych zostało 20 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  XVI/157/11  w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015 została 
wykonana. Uchwała wraz z dokumentami kandydatów na ławników w dniu 31 
października 2011 roku  została przekazana do Sądu Rejonowego w Krośnie. 

 - uchwała  Nr XVI/158/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok została 
wykonana. 

 

 -  uchwała Nr  XVI/159/11  w sprawie  ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej na 2012 r. będzie realizowana . Środki w kwocie 100.000 zł. w 
formie dotacji do sprzedanej wody zostały zaplanowane w budżecie Gminy na 2012 rok. 

 
 - uchwała Nr  XVI/160/ 11  w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy uzyskała legalizację i została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 1 grudnia 
2011 roku Nr 186, poz.2845. Jednocześnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 
uchwałą Nr XXV/5779/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku stwierdziła nieważność 
badanej uchwały w części dotyczącej postanowień § 6 ust. 1 pkt.2, §10 ust. 3  i ust. 4. 

 

 - uchwały Nr  XVI/161/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w Bałuciance oraz Nr  XVI/162/11  w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w Bałuciance są w trakcie realizacji. 
Został wykonany podział nieruchomości, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów zostanie przygotowany i podpisany akt notarialny. 

 

 - uchwała Nr  XVI/163/11  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 
Uzdrowiska Rymanów Zdrój Gminy uzyskała legalizację i została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 listopada 2011 roku, Nr 
173, poz.2511. 

 

 - uchwała Nr  XVI/164/11  w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy 
Stowarzyszeniem Łemków na Ukrainie Oddział w Truskawcu a Gminą Rymanów została 
wykonana. W dniu 15 listopada 2011 roku w Rymanowie Zdroju została podpisana umowa 
o współpracy partnerskiej. 

 

 - uchwała Nr  XVI/165/11  w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Rymanów do 
kategorii dróg gminnych  uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 listopada 2011 roku, Nr 176, 
poz.2563. 

 



 - uchwała Nr  XVI/166/11  w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom we wsi Wróblik 
Królewski w Gminie Rymanów jest w trakcie realizacji. W najbliższym okresie zostanie 
przeprowadzone zapytanie ofertowe na wykonanie operatów ewidencji nieruchomości. Po 
uzyskaniu operatów mieszkańcy miejscowości zostaną poinformowani przez Urząd o 
spoczywającym na nich obowiązku bezpłatnej wymiany dowodów osobistych. 

 

 - uchwała Nr  XVI/167/11  w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów została wykonana. 

 

 - uchwała Nr  XVI/168/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” uzyskała legalizację i oczekuje 
na opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 - uchwała Nr  XVI/169/11  w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od 
nieruchomości Gminy uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku Nr 178, 
poz.2594. 

 

 - uchwała Nr  XVI/170/11  w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i 
wynagrodzenia za inkaso uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku Nr 178, 
poz.2595. 

 - uchwała Nr  XVI/171/11  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku Nr 178, poz.2596. 

 

 - uchwała Nr  XVI/172/11  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku Nr 178, 
poz.2597. 

 - uchwała Nr  XVI/173/11  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla 
celów obliczania podatku rolnego w 2012 roku uzyskała legalizację i została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku 
Nr 178, poz.2598. 

 

 - uchwała Nr  XVI/174/11  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej 
oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów 
płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych uzyskała legalizację i została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 
listopada 2011 roku Nr 178, poz.2599. 

 

 - uchwała Nr  XVI/175/11  o zmianie uchwały Nr XXXII/312/05 Rady Miejskiej w 
Rymanowie z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Rymanów uzyskała legalizację i została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 21 listopada 2011 roku Nr 
178, poz.2600. 
 

 - uchwała Nr  XVI/176/11  o zmianie uchwały Nr XXXIV/351/09 Rady Miejskiej w 
Rymanowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat  
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych i 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych uzyskała legalizację i została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 listopada 2011 roku Nr 
173, poz.2512. 



W okresie od 27 października 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 57 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej- 9 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 8 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok- 7 zarządzeń, 
 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rymanów- 2 zarządzenia, 
 powołania komisji odbioru robót- 8 zarządzeń, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie – 2 zarządzenia, 
 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim i Króliku Polskim, 
 powołania Komisji w sprawie ustalenia stopnia zaawansowania robót na zadaniu pn. 

„Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim w ramach 
programu Moje Boisko Orlik 2012”, 

 powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku ZSP w Posadzie 
Górnej, 

 sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 90% bonifikatą nieruchomości 
położonej w Rymanowie stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

 opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2012 
rok, 

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

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie oraz Łazach, 
stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla 
nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów, 

 powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia zarządcy Cmentarza 
Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej przy ul. Kalwaria w Rymanowie, 

 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rymanowie, 
 określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2011 rok do 
dyspozycji dyrektorów szkół, 

 ustalenia regulaminów : Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w 
Rymanowie, 

 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów, 
 powołania i pracy Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na 

realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy 
Rymanów w okresie 2012-2014, 

 planu promocji Gminy Rymanów na 2012 rok, 
 zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2012 rok, 
 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Rymanów na 2012 rok, 
 autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów 2012 rok, 
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy. 

 

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

http://www.rymanow.pl/

