
INFORMACJA 

 

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

 
 
Podczas   VI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 11 lutego 

2011 roku podjętych zostało 26 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 VI/35/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie 
na 2011 rok oraz   Nr VI/36/11 w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji Rady 
Miejskiej w Rymanowie na 2011 są wykonywane. Na podstawie uchwalonych i 
zatwierdzonych planów pracy są zwoływane posiedzenia Rady Miejskiej  oraz jej komisji. 

 

 - uchwały Nr  VI/37/11  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów 
za rok 2010 oraz   Nr VI/38/11 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z 
wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku zostały 
przyjęte. 

 - uchwała Nr  VI/39/ 11  w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów została wykonana. Na podstawie tej 
uchwały została uchwalona zmiana MPZP „Rymanów”. 

 - uchwała Nr VI/40/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 35 poz.776 z dnia 24 marca 2011 roku. 

 - uchwała Nr VI/41/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 35 poz.777 z dnia 24 marca 2011 roku. 

 - uchwała Nr VI/42/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów Zdrój” została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 29 poz.682 z dnia 16 marca 2011 roku. 

 - uchwały Nr VI/43/11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” oraz Nr VI/44/11  w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Rymanów Zdrój” są w trakcie realizacji. Rozpoczęta została procedura 
planistyczna zmierzająca do uchwalenia zmiany planów. 

 - uchwała Nr  VI/45/11  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego 
„Czas na aktywność w Gminie Rymanów” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki jest w trakcie realizacji. Wniosek przeszedł pozytywną 
ocenę merytoryczną i został zatwierdzony do dofinansowania. Umowa zostanie podpisana 
w najbliższym czasie. 



 - uchwała Nr  VI/46/11  w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
lokalu użytkowego położonego w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 39 jest w trakcie 
realizacji. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa najmu na okres od 1 maja 
2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

 - uchwała Nr  VI/47/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowej położonej w Rymanowie została 
wykonana. W dniu 1 marca br. został sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr  VI/48/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu udziału Gminy Rymanów w działce nr 682/1 położonej w Króliku 
Polskim nie została wykonana za względu na złożony wniosek właściciela działki 
sąsiedniej , dla którego działka ta stanowi jedyny dojazd do domu. 

 - uchwała Nr  VI/49/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim została wykonana. 
W dniu 23 marca br. został sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr  VI/50/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata została 
wykonana. Zostały przygotowane i podpisane umowy dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami. 

 - uchwała Nr  VI/51/11  w sprawie udzielenia zgody na przedłużenie umowy najmu 
lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Milczy została wykonana. Umowa z 
dotychczasowym najemcą została zawarta od 1 marca br. na okres trzech lat. 

 - uchwały Nr  VI/52/11  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego, Nr  VI/53/11 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka oraz   Nr  VI/54/11 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Krosno są realizowane. 

 - uchwała Nr  VI/55/11  w sprawie przystąpienia Gminy Rymanów do zakończenia 
realizacji z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 
zadania pn. „Dostosowanie ciągu pieszego do obowiązujących przepisów w pasie 
drogowym drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w m. Klimkówka w lokalizacji od km 
245+693 do km 246+888 strona lewa na długości 1,195 km „ jest w trakcie realizacji. 
Została wydana decyzja w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa- w zarządzie 
GDDKiA, działek zajętych przez chodnik. Po uprawnomocnieniu się decyzji zostaną 
wypłacone odszkodowania. 

 - uchwała Nr  VI/56/11  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w Gminie Rymanów” , złożonego w ramach Poddziałania 9.1.2 Priorytetu 
IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wykonana. W dniu wczorajszym 
została zawarta umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Nr UDA-
POKL.09.01.02-18-009/10-00. 

 - uchwała Nr  VI/57/11  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest 
wykonywana. Nowo powołana rada do chwili obecnej odbyła dwa posiedzenia. 

 - uchwały Nr  VI/58/11  w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Rymanów oraz  Nr VI/59/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2011 rok są wykonywane. 

 - uchwała Nr  VI/60/11  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki 
położonej w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa jest w trakcie realizacji. W dniu 5 
kwietnia zostanie sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 
 
 
 
 



W okresie od 11 lutego 2011 r. do 25 marca 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 32 
zarządzenia sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowych-9 zarządzeń 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia oraz dzierżawy  - 9 

 zarządzeń, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
 powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej- w     

 sołectwach Sieniawa , Wróblik Królewski i Ladzin. 
 określenia procedury wewnętrznej zasad postępowania i przyznania zwrotu podatku 

 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji 
 rolnej, 

 wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 160/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w 
 sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy 
 Rymanów i jednostkach organizacyjnych gminy oraz jej koordynacja, 

 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok-2 zarządzenia, 
 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, 
 przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek organizacyjnych, 
 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

 udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi GOPS w Rymanowie do podejmowania 
wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność 
w Gminie Rymanów. 

 zarządzenia wyborów uzupełniających członków zarządu osiedla w Rymanowie 
 Zdroju, 

 ustalenia wzorów druków w wyborach uzupełniających członków zarządu osiedla w 
 Rymanowie Zdroju, 

 powołania Obwodowej Komisji Wyborczej w osiedlu Rymanów Zdrój w Gminie 
 Rymanów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków zarządu 
 osiedla zarządzonych na dzień 27 marca 2011 r. 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

