
 INFORMACJA 

 

z wykonania uchwał podjętych na XLI sesji  

Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 lipca 

2017 roku zostało podjętych 10 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 XLI/377/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rymanów oraz Nr XLI/378/17 w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok 

zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego w dniu 4 sierpnia 2017 roku pod pozycją 2757. 

 -uchwała Nr XLI/379/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska 

Rymanów Zdrój została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego w dniu 4 sierpnia 2017 roku pod pozycją 2758.  

 - uchwała Nr XLI/380/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej 

obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek 

oświatowych została wykonana. 

 - uchwała Nr XLI/381/17 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji. 

 - uchwała Nr XLI/382/17 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego „ RYMANÓW ZDRÓJ”- ETAP I- część 1 została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 29 sierpnia 2017 roku pod 

pozycją 2898. 

 - uchwała Nr XLI/383/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania 

publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w 

ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów jest w trakcie 

realizacji. Powiat krośnieński przygotowuje porozumienie. 

 - uchwała Nr XLI/384/17 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz 

Gminy Rymanów udziału w nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik 

Szlachecki jest w trakcie realizacji. Został zlecony i opracowany operat szacunkowy 

nieruchomości, przygotowany protokół uzgodnień. Po podpisaniu protokołu zostanie 

podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XLI/385/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz 

Gminy Rymanów udziału w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ladzin 

jest w trakcie realizacji. Został przygotowany protokół uzgodnień. Po podpisaniu protokołu 

zostanie podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XLI/386/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Rymanów, położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony i 

opracowany operat szacunkowy nieruchomości i wywieszony wykaz. 



 

 W okresie od 28 lipca 2017 roku do 07 września 2017 roku Burmistrz Gminy wydał 

23 zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej – 4 zarządzenia, 

 zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok – 5 zarządzeń, 

 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 

 powołania Komisji Odbioru Końcowego- 2 zarządzenia, 

 wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, 

 powołania komisji konkursowej, 

 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Rymanowie, 

 ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, 

 informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2017 roku, 

 informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2017 roku, 

 wykreślenia obiektu i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków, 

 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup 

podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „ 

Wyprawka szkolna”, 

 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Rymanowie, 

stanowiących własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego oraz 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych 

położonych w Rymanowie, stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego. 

 

 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2017 rok. 

http://www.rymanow.pl/

