
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 5 
października 2012 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 : 
 

 

 - uchwała Nr XXVIII/297/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok 
została wykonana. 

 - uchwała Nr XXVIII/298/12 w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Rymanów na lata 2012-2032” jest realizowana. 

 - uchwała Nr XXVIII/299/12 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” jest w trakcie legalizacji. 

 - uchwała Nr XXVIII/300/12 w sprawie podziału gminy Rymanów na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z dnia 16.10.2012 roku pod pozycją 2064. 

 - uchwała Nr XXVIII/301/12 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w 
Rymanowie, Ladzinie i Rymanowie Zdroju została wykonana. W dniu 16 października 
2012 roku został sporządzony i podpisany akt notarialny.  

 - uchwała Nr XXVIII/302/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy 
nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXVIII/303/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat 
szacunkowy nieruchomości. 
 

 
 
W okresie od 5 października 2012 r. do 29 października 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 

19 zarządzeń w sprawach: 
 

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

 dzierżawy  - 4 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 2 zarządzenia, 
 powołania komisji odbioru robót- 3 zarządzenia, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 przekazania nieruchomości w użyczenie – 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych , 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łazach oraz w 

Klimkówce, stanowiących własność Gminy Rymanów, 



 ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych 
do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania opróżniania zamków z 
szalet publicznych z terenu Gminy Rymanów oraz przekazywania ich zawartości. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

