
INFORMACJA 
 

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

 
Podczas   XVI  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 

stycznia 2016 roku podjętych zostało 12 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 XVI/167/16 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 

Miejskiej w Rymanowie w 2016 rok jest realizowana. Na podstawie uchwalonych planów 
pracy są zwoływane posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Rymanowie.  

 - uchwały Nr XVI/168/16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, na podstawie których 
radnym Rady Miejskiej w Rymanowie przysługują diety za udział w pracach oraz zwrot 
kosztów podróży służbowych oraz Nr XVI/169/16 w sprawie ustalenia miesięcznych diet 
dla sołtysów i przewodniczących osiedli są realizowane. Od miesiąca lutego 2016 r. diety 
dla radnych i sołtysów są wypłacane wg. uchwalonych stawek.  

 - uchwała Nr XVI/170/16 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 
publicznego zarządzania drogą powiatową została wykonana. W dniu 29 stycznia 2016 
roku zostało podpisane stosowne porozumienie i został złożony wniosek o dofinansowanie 
zadania do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

 - uchwała Nr XVI/171/16 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rymanów, a także liczby 
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich prowadzenia 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 11 lutego 2016 roku pod 
pozycją 576.  

 - uchwała Nr XVI/172/16  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu jest w trakcie realizacji. Został przygotowany projekt 
decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty. 

 - uchwała Nr XVI/173/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych 
we Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości i następnie zostanie wywieszony wykaz. 

 - uchwała Nr XVI/174/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na przyjęcie 
darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek położonych we Wróbliku Szlacheckim jest 
w trakcie realizacji. Zostały sporządzone protokoły uzgodnień i najbliższym czasie 
zostanie podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XVI/175/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Rymanów działek położonych w Sieniawie jest w 
trakcie realizacji. Zostały wysłane wnioski o przejęcie działek do Agencji Nieruchomości 
Rolnej Skarbu Państwa. 

 - uchwały Nr XVI/176/16 i Nr XVI/177/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie na rzecz użytkownika 
wieczystego są w trakcie realizacji. Zostały zlecone do wykonania operaty szacunkowe 
nieruchomości. 



 - uchwała Nr XVI/178/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie 
w dzierżawę na okres 5 lat działki gminnej, położonej w Rymanowie została wykonana. W 
dniu 3 marca 2016 roku  została podpisana umowa. 
 

 
 

  W okresie od  29 stycznia 2016 r. do 03 marca 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 15 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 5 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia, 
 powołania Sądu Konkursowego-3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 1 zarządzenie,  
 określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie 

dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez 
Gminę Rymanów na 2016 rok, 

 ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 
19 przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej  
Rymanów ul. Rynek 19-21, 

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

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok. 

http://www.rymanow.pl/

