
 
 
 

INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 7 
września 2012 roku podjętych zostało 9 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 XXVII/288/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 
wykonana. 

 - uchwała Nr XXVII/289/12 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Rymanowie jest realizowana. 

 - uchwała Nr XXVII/290/12 w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy 
Rymanów służebnościami przesyłu jest w trakcie legalizacji. 

 - uchwała Nr XXVII/291/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Rudawce Rymanowskiej jest w trakcie realizacji. Został wywieszony wykaz 
nieruchomości. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa dzierżawy. 

 - uchwała Nr XXVIV/292/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonych w Klimkówce i Łazach jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do 
opracowania operaty szacunkowe nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXVII/293/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne ustanowienie służebności przejazdu przez działkę stanowiącą własność Gminy 
Rymanów położoną w Głębokiem jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania 
operaty szacunkowe nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXVII/294/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu obciążającego działki stanowiące własność 
Gminy Rymanów w celu doprowadzenia lub wyprowadzenia energii elektrycznej, 
światłowodu, płynów, pary i gazu jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania 
operaty szacunkowe nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXVII/295/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w Rymanowie, Ladzinie i 
Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Przygotowane zostały protokoły uzgodnień. 

 - uchwała Nr XXVII/296/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w Bziance zabudowanych 
przepompowniami jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty 
szacunkowe nieruchomości. 
 
 
 
 
 



 
 
W okresie od 6 września 2012 r. do 4 października 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 24 

zarządzenia w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej- 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 2 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 4 zarządzenia, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
 powołania komisji odbioru robót- 7 zarządzeń, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych , 
 wprowadzenia zmian z Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 

czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

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

 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie wprowadzonego 
zarządzeniem nr 4/11 z dnia 10.01.2011 r. zmienionego zarządzeniami Burmistrza nr 
108/11 i 230/11, 

 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
działek pod budownictwo jednorodzinne- Kalwaria w Rymanowie, 

 powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy 
dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów w 2012 r. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

