
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   LII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 marca 
2014 roku podjęte zostały 22 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 : 

 
• - uchwała Nr LII/514/14 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Haczów jest realizowana. 
• - uchwała Nr LII/515/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-
ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-
Ukraina 2007-2013 została wykonana. W dniu 7 kwietnia 2014 roku w Rymanowie została 
podpisana umowa na rzecz realizacji Mikroprojektu „ Rozwój i promocja turystyki 
uzdrowiskowej Gminy Rymanów i uzdrowiska Truskawiec” z ukraińskim partnerem 
Truskawiecką Miejską Organizacją Pozarządową Ukraińskiej Społeczności  
„Łemkiwszczyzna” 

• - uchwała Nr LII/516/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wykonana. W dniu 16 kwietnia 
została podpisana umowa partnerska pomiędzy Miastem Krosnem, Miastem Przemyśl, 
Gminami: Rymanów, Boguchwała , Lubenia i Frysztak na realizację projektu pn: „ E- 
Usługi Miast i Gmin Podkarpackich”. 

• - uchwały Nr LII/517/14  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów oraz Nr LII/518/14  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok 
zostały wykonane. 

• - uchwała Nr LII/519/14  w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 4 kwietnia 2014 roku pod 
pozycją 1154. 

• - uchwała Nr LII/520/14  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 
2014 roku” jest realizowana. 

• - uchwała Nr LII/521/14  w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z 
budżetu Gminy Rymanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu 
jej rozliczania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 10 kwietnia 2014 roku pod pozycją 1258. 

• - uchwała Nr LII/522/14  w sprawie określenia zasad umarzania i rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Rymanów oraz jej jednostkom podległym została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 22 kwietnia 2014 roku pod pozycją 1335. 

• - uchwała Nr LII/523/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych 



w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty szacunkowe 
nieruchomości oraz wywieszone wykazy.  

• - uchwała Nr LII/524/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Sieniawie jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty szacunkowe 
nieruchomości oraz wywieszone wykazy.  

• - uchwała Nr LII/525/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej we 
Wróbliku Królewskim jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty 
szacunkowe nieruchomości oraz wywieszone wykazy.  

• - uchwała Nr LII/526/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rymanów zabudowanych budynkami 
letniskowymi, które stanowią odrębny przedmiot własności, położonych w Rudawce 
Rymanowskiej jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty szacunkowe 
nieruchomości oraz wywieszone wykazy. 

• - uchwała Nr LII/527/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych 
w Rudawce Rymanowskiej jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty 
szacunkowe nieruchomości oraz wywieszone wykazy. 

• - uchwała Nr LII/528/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 9 lat działek gminnych położonych w Wołtuszowej  została wykonana. 
W dniu 24 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa dzierżawy. 

• - uchwała Nr LII/529/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 9 lat działek gminnych położonych w Rymanowie Zdroju  została 
wykonana. W dniu 24 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa dzierżawy. 

• - uchwała Nr LII/530/14 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na 
wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rymanów nie uzyskała legalizacji . 
Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 17 kwietnia 2014 roku znak 
P.II.4131.2.56.2014 stwierdził nieważność uchwały. 

• - uchwała Nr LII/531/14 w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” z/s w Krośnie została wykonana. W dniu 
31 marca 2014 roku została podpisania deklaracja członkowska i wpłacona składka roczna 
w wysokości 1500 zł. 

• - uchwała Nr LII/532/14 zmieniająca uchwałę  w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Rymanowie jest realizowana. 

• - uchwała Nr LII/533/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokali o powierzchni 92,46 m 2 położonych w budynku Przychodni 
Zdrowia w Rymanowie przy ul. Piłsudskiego 2 Niepublicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej „ INTERMED” Sp. z o. o. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Krośnie, ul. 
Lewakowskiego 25a z przeznaczeniem na pracownię Diagnostyki Radiologicznej jest w 
trakcie realizacji. 

• - uchwała Nr LII/534/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
nabycie działki położonej w Klimkówce została wykonana. W dniu 28 kwietnia 2014 roku 
została podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr LII/535/14 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 
Króliku Polskim jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone i wykonane operaty szacunkowe 
nieruchomości oraz wywieszone wykazy. 
 



 
  
 
  W okresie od 26 marca 2014 r. do 15 maja 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 36 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  4 zarządzenia, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok – 7 zarządzeń, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 4 zarządzenia, 
− przekazania nieruchomości w użyczenie- 2 zarządzenia, 
− realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych- 3 zarządzenia , 
− określenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie 

 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 r, 
− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

 działek pod budownictwo jednorodzinne położonych w Rymanowie , stanowiących 
 własność Gminy Rymanów, 

− powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej , 
− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Króliku Wołoskim, 

 stanowiących własność Gminy Rymanów, 
− ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

 nieruchomości położonych w Bziance oraz ustalenia ceny wywoławczej w IV 
 przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w 
 Bałuciance, stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów, 
− wprowadzenie jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie 

 Rymanów, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 

 rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2013 rok, 
−  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 

 rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2013 rok, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 

 rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 
 Zdrowotnej w Rymanowie za 2013 rok, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Rudawce Rymanowskiej, 
 stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu 
 informatycznego oraz operatorów kalkulatora w obwodowych komisjach wyborczych, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonych w Króliku Polskim, 
 Rymanowie, Sieniawie oraz we Wróbliku Królewskim, stanowiących własność 
 Gminy Rymanów, 

− zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie wprowadzonego 
 tekstem jednolitym z dnia 28 lutego 2014 roku, 

− powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Rymanów do 
 przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
 zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, 

− nadania upoważnienia do wykonywania funkcji poborcy. 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2014 rok. 

http://www.rymanow.pl/

