
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   LVII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 
sierpnia 2014 roku podjętych zostało 11 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 LVII/577/14    w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr LVII/578/14  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 
rok zostały wykonane. 

 - uchwały Nr LVII/579/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Posada Górna/2014” , Nr LVII/580/14 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ 
Klimkówka/2014”, Nr LVII/581/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Sieniawa/2014” oraz  Nr 
LVII/582/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „ Ladzin/2014” są w trakcie realizacji. 
  

 - uchwała Nr LVII/583/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Rymanów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 16 września 2014 roku pod pozycją 2451. 
 

 - uchwała Nr LVII/584/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Ladzinie jest w trakcie realizacji. Został zlecony i wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości oraz wywieszony wykaz. W dniu 4 listopada 2014 roku zostanie ogłoszony 
przetarg na sprzedaż nieruchomości. 

 
 - uchwała Nr LVII/585/14 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 

umowy zamiany nieruchomości położonych w Sieniawie została wykonana . W dniu 23 
października 2014 roku został podpisany akt notarialny. 
 

 - uchwała Nr LVII/586/14 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomość została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 11 
września 2014 roku pod pozycją 2437. 

 
 - uchwała Nr LVII/587/14 w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. Po 
wprowadzeniu do budżetu środków finansowych na dzisiejszej sesji zostanie zlecony do 
opracowania projekt zmiany stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich w 
miejscowościach Rymanów Zdrój i Sieniawa. 
 



  W okresie od 29 sierpnia 2014 r. do 23 października 2014 r. Burmistrz Gminy wydał 
34 zarządzenia w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-  6 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok – 7 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia- 2 zarządzenia, 
 powołania Komisji Odbioru Końcowego robót- 8 zarządzeń, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rymanów w 

ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, 

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Sieniawie i Króliku 
Polskim w drodze przetargu oraz bezprzetargowo nieruchomość położoną w Rymanowie 
stanowiące własność Gminy Rymanów, 

 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonych w Króliku Polskim, stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Ladzinie stanowiących 
własność Gminy Rymanów , 

 ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 opracowania planu obrony cywilnej Gminy Rymanów, 
 powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu 

informatycznego oraz operatorów kalkulatora wyborczego w Obwodowych Komisjach 
Wyborczych, 

 powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 
2014 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów, 

 przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- 
wychowawczo- opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2014 roku, 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2014 rok. 

http://www.rymanow.pl/

