
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   VII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 24 
kwietnia 2015 roku podjętych zostało 9 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 VII/64/15 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest 
realizowana. 

 - uchwała Nr VII/65/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Rymanów 
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć  została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 maja  2015 roku pod 
pozycją 1533. 

  - uchwała Nr VII/66/15 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w 
uchwale Nr IV/38/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie umowy zamiany oraz ustanowienia 
służebności dojazdu i przesyłu dla nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim, 
Wróbliku Królewskim i Ladzinie  została wykonana. W dniu 8 maja 2015 roku został 
sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr VII/67/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w Klimkówce 
została wykonana . W dniu 3 czerwca 2015 roku został sporządzony i podpisany akt 
notarialny. 

 - uchwała Nr VII/68/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości , działka została wykazana do sprzedaży . 

 - uchwała Nr VII/69/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości , działka została wykazana do sprzedaży . 

 - uchwała Nr VII/70/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej we 
Wróbliku Królewskim jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat 
szacunkowy nieruchomości , działka została wykazana do sprzedaży . 

 - uchwała Nr VII/71/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej położonej w Sieniawie została wykonana. W dniu 
8 czerwca 2015 r. została podpisana umowa dzierżawy. 

 - uchwała Nr VII/72/15 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 
publicznego polegającego na utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów została wykonana. W dniu 22 maja 2015 r. 
zostało podpisane porozumienie. 
 



 
  W okresie od 23 kwietnia  do 8 czerwca 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 21 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-  3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu- 3 zarządzenia, 
 wprowadzenia okresowych ulg w czynszu za wynajem lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Rymanów,  
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Posadzie Górnej 

stanowiących własność Gminy Rymanów oraz sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości 
położonych w Rymanowie, 

 powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie”, 

 powołania Komisji Odbioru Końcowego robót pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Rymanów Zdrój”, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2014 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2014 rok, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  w Rymanowie za 2014 rok, 

 ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego, 
 odwołania pogotowia przeciwpowodziowego, 
 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów wprowadzonego 

zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 21.01.2015 roku, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Posadzie 

Górnej, Wróbliku Królewskim oraz Króliku Wołowskim stanowiących własność Gminy 
Rymanów, 

 powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy 
Rymanów. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok. 

http://www.rymanow.pl/

