
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXXIV sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 24 
stycznia 2013 roku podjętych zostało 14 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 XXXIV/352/13 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 

została wykonana. 
• - uchwały Nr XXXIV/353/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Programu 

współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2012 rok”, Nr XXXIV/354/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Rymanów za 2012 rok oraz Nr XXXIV/355/13 w sprawie przyjęcia raportu 
Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 
2012 r. zostały przyjęte i wykonane. 

• - uchwały Nr XXXIV/356/13 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 5 Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów , Nr XXXIV/357/13 w 
sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ 
Rymanów Zdrój”, Nr XXXIV/358/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Milcza-Farma Fotowoltaiczna” 
oraz Nr XXXIV/359/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Łazy- Farma Fotowoltaiczna” są w trakcie legalizacji. 

• - uchwała Nr XXXIV/360/13  w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2014 roku jest wykonana. Aby otrzymać środki w ramach funduszu 
sołeckiego uchwalony wniosek przez zebranie wiejskie sołtysi są zobowiązani przekazać 
Burmistrzowi Gminy w terminie do 30 września 2013 roku. 

• - uchwała Nr XXXIV/361/13  w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w 
Rymanowie jest realizowana. Po dzisiejszej sesji Rady Miejskiej zostanie wyznaczony 
termin posiedzenia komisji. 

• - uchwała Nr XXXIV/362/13  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 
kontroli problemowej  została wykonana. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 
lutego 2013 roku wypracowała stanowisko w sprawie skargi wniesionej przez Pana 
Kazimierza Smolenia, które stanowi załącznik do projektu uchwały przedłożonej Radzie 
Miejskiej na dzisiejszej sesji. 

• - uchwały Nr XXXIV/363/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Króliku Wołoskim, Nr XXXIV/364/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej w Sieniawie oraz Nr XXXIV/365/13 w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu kompleksu działek 
stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w Milczy są w takcie realizacji. 
Zostały zlecone do opracowania operaty szacunkowe nieruchomości. 
   
 



W okresie od 24 stycznia 2013 r. do 18 lutego 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 8 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 2 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
− powołania Komisji Odbioru zadań realizowanych ramach Funduszu Sołeckiego 

Gminy Rymanów, 
− zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rymanowie, 
− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Desznie i 

Głębokiem, 
- sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 99 % bonifikatą nieruchomości 
położonej w Bałuciance , stanowiącej własność Gminy Rymanów. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

	- sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 99 % bonifikatą nieruchomości położonej w Bałuciance , stanowiącej własność Gminy Rymanów.

