
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XLV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 31 
października 2013 roku podjętych zostało 16 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 XLV/443/13 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 

Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2014 rok uzyskała legalizację i będzie realizowana w 
przyszłym roku. 

• - uchwała Nr XLV/444/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego  została wykonana. Została podpisana 
stosowana umowa oraz w dniu 22 listopada 2013 roku zostały przekazane środki 
finansowe na zakup ambulansu sanitarnego dla potrzeb ratownictwa medycznego. 

• - uchwała Nr XLV/445/13  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów 
jest realizowana. Dotacja celowa co miesiąc przekazywana jest dla Gminy Haczów z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy 
Rymanów do samorządowego przedszkola publicznego. 

• - uchwała Nr XLV/446/13  w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 
publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Rymanów została wykonana. Uchwała została przekazana do Starostwa 
Powiatowego w Krośnie celem przygotowania porozumienia, które w dniu 27 listopada br. 
zostało podpisane i przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

• - uchwała Nr XLV/447/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
wykonana. 

• - uchwała Nr XLV/448/13  w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania 
publicznego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Rymanów” została wykonana. W dniu 25 listopada 2013 roku został ogłoszony 
przetarg nieograniczony na w/w zadanie. 

• - uchwała Nr XLV/449/13  w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego została wykonana. Uchwała została 
przekazana do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz do Urzędu 
Marszałkowskiego w Rzeszowie celem przedstawienia Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego. 

• - uchwała Nr XLV/450/13  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 20 listopada 2013 roku pod pozycją 3709. 

•  - uchwała Nr XLV/451/13  w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na 2014 rok została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 20 listopada 2013 roku pod pozycją 3710. 

• - uchwała Nr XLV/452/13  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla 
celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku została opublikowana w Dzienniku 



Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 20 listopada 2013 roku pod pozycją 
3711. 

• - uchwała Nr XLV/453/13  w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej 
oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów 
płatności opłat od posiadania psów i innych opłat lokalnych została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 20 listopada 2013 roku pod 
pozycją 3712. 

• - uchwała Nr XLV/454/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych 
w Klimkówce jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLV/455/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie 
realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLV/456/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek nr 570/4,577/4 i 578/3 położonych we 
Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane do podpisu 
protokoły uzgodnień. Po podpisaniu zostanie przygotowany i podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr XLV/457/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy odpłatnego ustanowienia służebności drogowej i przesyłu jest w trakcie realizacji. 

• - uchwała Nr XLV/458/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne ustanowienie służebności przez działkę stanowiącą własność Gminy 
Rymanów położoną w Milczy jest w trakcie realizacji. 
 
  W okresie od 01 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 17 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  6 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 2 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
− powołania Komisji Odbioru Końcowego, 
− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

 nieruchomości położonej w Bałuciance, Desznie oraz we Wróbliku Królewskim 
 stanowiące własność Gminy Rymanów, 

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

− sprzedaży w drodze przetargu działek nieruchomości położonych w Rymanowie, 
 stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację  na budowę 
 przydomowych oczyszczalni ścieków, 

− opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
 prognozy finansowej Gminy Rymanów, 

− opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2014 
 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, 

− powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
 stopień nauczyciela mianowanego. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

