
INFORMACJA 

 

z wykonania  uchwał   podjętych na    I, II , III, IV i V sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie. 
 

 

Podczas   I , II , III , IV i V sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, podjęte zostały 34 

uchwały. 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 od Nr 1 do 7   dotyczyły spraw wewnętrznej organizacji pracy Rady Miejskiej 

w Rymanowie. Został wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej , dwóch 

wiceprzewodniczących. Zostały ustalone składy osobowe Stałych Komisji Rady Miejskiej 

oraz wybrani jej przewodniczący. 
 

 - uchwała Nr  II /8/ 10  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok została 

wykonana. 

 - uchwała Nr  II / 9/ 10  w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy jest wykonywana. 

 - uchwała Nr  III /10/10  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok została 

wykonana. 

 - uchwała Nr  III /11/10  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz 

z upływem roku 2010 nie uzyskała legalizacji . Kolegium  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr I/1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. stwierdziło 

nieważność badanej uchwały . 
 

Podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej dnia 30 grudnia 2010 r. podjętych 

zostało 19 uchwał. 
 

 - uchwały Nr : IV/12/10  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 

Sanoka ,  Nr IV/13/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno oraz   

Nr IV/14/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów są 

wykonywane. Dotacja celowa co miesiąc przekazywana jest dla gmin z przeznaczeniem na 

sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rymanów do 

samorządowych przedszkoli publicznych. 
 

 - uchwały Nr  IV/15/10  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz Nr 

IV/16/10  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów 

uzyskały legalizację RIO w Rzeszowie i są realizowane. 

 - uchwała Nr  IV /17/ 10  w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok została 

wykonana. 

 - uchwały Nr  IV/18/10  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. oraz Nr IV/19/10  w sprawie 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2011 r. są 

realizowane. Przyjęte programy zostały przesłane do realizatorów programów. 



 

 - uchwała Nr  IV/20/10  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Gminy 

Rymanów porozumienia z Wójtem Gminy Wiązownica w przedmiocie powierzenia 

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rymanowie pełnienia funkcji 

organu doradczego Wójta Gminy Wiązownica nie uzyskała legalizacji. Wojewoda 

Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 25 stycznia 2011 r. stwierdził 

nieważność badanej uchwały. 

 - uchwała Nr  IV/21/10  zmieniająca uchwałę w sprawie rocznych stawek podatku od 

nieruchomości uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z dnia 7 stycznia 2011 r. Nr 2 poz. 26. 

 - uchwały Nr  IV/22/10 ,  Nr  IV/23/10  w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości 

położonej w Rymanowie i w Rymanowie Zdroju są w trakcie realizacji. Został złożony 

wniosek do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o nabycie prawa własności na rzecz 

gminy. 
 

 - uchwała Nr  IV/24/10  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  na  odpłatne 

ustanowienie służebności gruntowej na działce nr 7 położonej w Rymanowie Zdroju jest w 

trakcie realizacji .Został podpisany protokół uzgodnień. W najbliższym okresie zostanie 

przygotowany i podpisany akt notarialny. 

 - uchwały Nr  IV/25/10, IV/26/10, IV/27/10, IV/28/10 oraz IV/29/10  w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody  na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na 

okres dłuższy niż trzy lata zostały wykonane. Zostały przygotowane i podpisane umowy 

dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 
 

 - uchwała Nr  IV/30/10  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale 

zameldowanymi na terenie wsi Ladzin i przysiółka Zmysłówka w sprawie zmiany granic 

wsi Ladzin poprzez wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej 

wsi uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2010 r. Nr 144, poz.2977 . Konsultacje zostały 

przeprowadzone i przedstawiają się następująco: 

Przysiółek Zmysłówka- na ogólną liczbę 80 mieszkańców uprawnionych do udziału w 

konsultacjach, 67 mieszkańców opowiedziało się za wyłączeniem ze wsi Ladzin przysiółka 

Zmysłówka i utworzeniem odrębnej wsi. 

Wieś Ladzin – na ogólną liczbę 404 mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach , 

116 mieszkańców opowiedziało się za wyłączeniem ze wsi Ladzin przysiółka Zmysłówka i 

utworzeniem odrębnej wsi. Jedna osoba nie wyraziła swojej woli. 

Burmistrz Gminy biorąc pod uwagę wyniki konsultacji i postanowienia ustawy o urzędowych 

nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zwrócił się z prośbą do Starosty 

Powiatu Krośnieńskiego o wydanie opinii w sprawie utworzenia miejscowości 

Zmysłówka. 
 

 

 

 Podczas V Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 12 

stycznia 2011 r. podjęte zostały 4 uchwały. Uchwały dotyczyły przyjęcia i zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011-2017 oraz zatwierdzenia zmiany 

Planu Odnowy Miejscowości Głębokie i Klimkówka. Dokonanie zmian w istniejących 

planach odnowy miejscowości było niezbędne w związku z realizacją zadania pn:  „ 

Zakończenie budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury- Domu Ludowego w Głebokiem wraz z 

wyposażeniem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce”-współfinansowanego w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działanie Odnowa i Rozwój Wsi. 



 

 

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 lutego 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 16 

zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowych-5 zarządzeń 

 powołania Komisji Odbioru robót na zadaniu pn. „ Remont nawierzchni dróg  gminnych 

publicznych nr 130251R i 130252R w miejscowości Milcza.” 

 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do 

 przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu sportu w gminie 

 Rymanów, 

 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat- 2 

 zarządzenia, 

 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 

 przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, 

 wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie. 
 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

