
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXV i XXVI sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXV  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 26 
sierpnia 2016 roku i XXVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 9 
września 2016 roku podjętych zostało 8 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 XXV/251/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 

wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 1 września 2016 roku pod pozycją 2931.  

 - uchwała Nr XXV/252/16 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów  została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 29 września 2016 roku pod 
pozycją 3154. 

 - uchwała Nr XXV/253/16  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Rymanów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 8 września 2016 roku pod pozycją 2982. 

 - uchwała Nr XXV/254/16 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Rymanów, położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony i 
wykonany operat szacunkowy nieruchomości oraz wywieszony wykaz. 

 - uchwała Nr XXV/255/16  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie 
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 2 września 
2016 roku pod pozycją 2939. 

 - uchwała Nr XXVI/256/16 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie 
Nr XXI/211/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
2016 roku dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego została 
wykonana. 

 - uchwała Nr XXVI/257/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 12 września 2016 roku pod pozycją 3019. 

 - uchwała Nr XXVI/258/16  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu 
Krośnieńskiemu jest w trakcie realizacji. W dniu 14 września 2016 roku została podpisana 
umowa partnerska określająca zasady współpracy przy realizacji zadania pn: „Przebudowa 
dróg powiatowych nr 1974 R Krosno- Targowiska- Wróblik Szlachecki oraz nr 2008 R 



Wróblik Królewski – Ladzin” objętego wnioskiem o dofinansowania w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 planowanej do 
realizacji od maja do listopada 2017 roku. 
 
 
 
  W okresie od  25 sierpnia 2016 r. do 18 października 2016 r. Burmistrz Gminy 
wydał 28 zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 6 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 6 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy- 1 zarządzenie, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania- 3 zarządzenia, 
 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
 ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna” w 2016 roku, 
 powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w ZSP w 

Klimkówce, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i Klimkówce 

stanowiących własność Gminy Rymanów oraz sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości 
położonych we Wróbliku Królewskim, 

 powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w Rymanowie, 
 powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt zabitych lub 

poddanych ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej lub padłych w wyniku zabiegów 
nakazanych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, 

 zcentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie 
Rymanów i jej jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych, 

 zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w 
Rymanowie, 

 powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 
2016 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze, 
opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2016 roku, 

 wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób 
mienia komunalnego Gminy Rymanów, 

 zmieniające zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie określenia 
specjalności i form kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie dokształcania i 
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów na 
2016 rok.  
 

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

http://www.rymanow.pl/

