
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas   XIV  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 27 

listopada 2015 roku podjętych zostało 17 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 XIV/139/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok  została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2015 r. pod pozycją 3813.  

 - uchwała Nr XIV/140/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2015 r. pod pozycją 3685.  

 - uchwała Nr XIV/141/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2016, obowiązujących na terenie Gminy Rymanów została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 
2015 r. pod pozycją 3686. 

 - uchwała Nr XIV/142/15 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia jej stawek 
oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2015 r. pod pozycją 3687. 

 - uchwała Nr XIV/143/15 w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej 
stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów 
terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych opłat lokalnych została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 
2015 r. pod pozycją 3688. 

 - uchwała Nr XIV/144/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz 
wzoru informacji o lasach została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2015 r. pod pozycją 3689. 

 - uchwała Nr XIV/145/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz 
wzoru informacji o gruntach została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 4 grudnia 2015 r. pod pozycją 369. 

 - uchwała Nr XIV/146/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 4 
grudnia 2015 r. pod pozycją 3691. 

 - uchwała Nr XIV/147/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych 
dla przedszkoli publicznych i publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, 
niepublicznych punktów i zespołów wychowania przedszkolnego, szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez osoby 
prawne lub fizyczne inne niż Gmina Rymanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
pobrania i wykorzystania dotacji została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 21 grudnia 2015 r. pod pozycją 4467. 

 - uchwała Nr XIV/148/15 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej na 2016 rok została wykonana. Dotacja dla ZGK w Rymanowie 
została uwzględniona w uchwalanym na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej budżecie Gminy 
Rymanów na 2016 rok. 



 - uchwały Nr XIV/149/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Nr XIV/150/15 w sprawie 
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2016 rok będą 
realizowane w 2016 roku. Uchwalone programy zostały przesłane do realizatorów, 
inicjatorów oraz podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań. 

 - uchwała Nr XIV/151/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 7 grudnia 2015 r. pod pozycją 3814. 

 - uchwała Nr XIV/152/15   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w 
Łazach jest  w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości. 

 - uchwała Nr XIV/153/15   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. Został 
zlecony do wykonania operat szacunkowy nieruchomości. 

 - uchwała Nr XIV/154/15   w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Króliku Polskim jest w 
trakcie realizacji. Po zgromadzeniu stosownych dokumentów zostanie podpisany akt 
notarialny. 

 - uchwała Nr XIV/155/15   w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany udziałów w 
nieruchomości wspólnej, zlokalizowanej w budynkach 19,20,21 przy ul. Rynek w 
Rymanowie, stanowiącej częściowo własność Gminy Rymanów, połączenia części 
nieruchomości wspólnej z lokalem nr 19, położonym w budynku przy ul. Rynek 19 w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zostały wykonane wyceny udziałów w 
nieruchomościach wspólnych, które zostaną przedstawione do akceptacji na najbliższym 
zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej. 

 
  
 

  W okresie od 27 listopada do 17 grudnia 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 8 
zarządzeń w sprawach: 

 

 Powołania komisji przetargowej – 2 zarządzenia 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia, 
 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 1 zarządzenie,  
 zmieniające zarządzenie Nr 158/2015 r. z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku, 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok. 

http://www.rymanow.pl/

