
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   LIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 16 maja 
2014 roku podjętych zostało 19 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 LIII/536/14 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 

oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, Nr 
LIII/537/14 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2013 
rok zostały wykonane. W dniu 29.05.2014 r. uchwały wraz z wyciągiem protokołu sesji 
dotyczącego rozpatrzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium zostały przekazane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

• - uchwała Nr LIII/538/14  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Krosna 
została wykonana. W dniu 09.06.2014 roku zostały przekazane środki finansowe w 
wysokości 12.000,00 zł. dla Miasta Krosna z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie na zakup samochodu osobowo-terenowego. 

• - uchwała Nr LIII/539/14 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Brzozów jest realizowana. 

• - uchwała Nr LIII/540/14    w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok została 
wykonana. 

• - uchwała Nr LIII/541/14    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zabezpieczenia w 
formie weksla niezupełnego (in blanco) została wykonana. W dniu 22 maja 2014 roku 
została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn: „ Remont i modernizacja Sali w 
budynku Domu Ludowego w Króliku  Polskim i promocja obszaru objętego LSR” w 
ramach działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-
2013. 

• - uchwała Nr LIII/542/14    w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została ogłoszona w sposób 
zwyczajowo przyjęty i będzie stosowana od lipca 2014 roku. 

• - uchwała Nr LIII/543/14    w sprawie zmiany nazwy parku w Rymanowie Zdroju została 
wykonana. Zostały zmienione tablice informacyjne na nazwę „ Park imienia Świętego Jana 
Pawła II”. 

• - uchwała Nr LIII/544/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Rymanowie Zdroju obręb Deszno jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany 
operat szacunkowy nieruchomości oraz wywieszony wykaz.  

• - uchwała Nr LIII/545/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych 
w Głębokiem jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty szacunkowe 
nieruchomości oraz wywieszone wykazy.  

• - uchwała Nr LIII/546/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został wywieszony wykaz nieruchomości.  



• - uchwała Nr LIII/547/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup 
działek położonych w Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane 
wszystkie dokumenty do notariusza , w lipcu zostanie podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr LIII/548/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zakup 
działki położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane wszystkie 
dokumenty do notariusza , w lipcu zostanie podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr LIII/549/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów udziału w działce położonej w Klimkówce 
jest w trakcie realizacji. Został  przygotowany protokół uzgodnień i następnie zostanie 
podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr LIII/550/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Rymanów Zdrój obręb 
Deszno jest w trakcie realizacji. Został podpisany protokół uzgodnień. 

• - uchwała Nr LIII/551/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności drogowej na działce nr 1302/8 stanowiącej własność Gminy 
Rymanów położonej w Króliku Polskim jest w trakcie realizacji. Został sporządzony 
operat szacunkowy nieruchomości i podpisany protokół uzgodnień. 

• - uchwała Nr LIII/552/14    w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności drogowej na działce  stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Króliku Wołoskim na rzecz Nadleśnictwa Dukla jest w trakcie realizacji. 
Został sporządzony operat szacunkowy nieruchomości i podpisany protokół uzgodnień. 
 
W dniu 31 maja 2014 roku odbyła się uroczysta LIV Sesja Rady Miejskiej na której 
została podjęta uchwała w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Rymanowie . W 
tym samym dniu została odsłonięta tablica w parku z nazwą „ Park imienia Anny i 
Stanisława Potockich”. 
 
  
 
  W okresie od 16 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 30 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  6 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok – 3 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 4 zarządzenia, 
− przekazania nieruchomości w użyczenie- 1 zarządzenie, 
− powołania Komisji Odbioru Końcowego robót- 2 zarządzenia, 
− realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie- 2 zarządzenia, 
− upoważnienia Kierownika GOPS w Rymanowie do prowadzenia postępowania w   

sprawach zasiłków dla opiekunów a także do wydawania decyzji w tych sprawach, 
− upoważnienia innej osoby niż Kierownik GOPS w Rymanowie do prowadzenia 

postępowania w   sprawach zasiłków dla opiekunów a także do wydawania decyzji w tych 
sprawach, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Głębokiem oraz 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Posadzie Górnej, 

− zmieniające zarządzenie w sprawie określenia specjalności i form kształcenia , na 
które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w 2014 roku, 

− ustalenia ceny wywoławczej w III  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju, 



− regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „Młode Orły” 
przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół 
prowadzonych i dotowanych przez Gminę Rymanów, 

− ustalenia wzoru upomnienia, 
− obniżenia ceny drewna dla mieszkańców wsi Ladzin, 
− obniżenia ceny drewna dla mieszkańców wsi Zmysłówka, 
− zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji 

należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Rymanów, 

− upoważnienia GOPS w Rymanowie do prowadzenia spraw Karty Dużej Rodziny, 
− organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej ( ePUAP). 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2014 rok. 

http://www.rymanow.pl/

