
INFORMACJA 

 

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

 
Podczas   VII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 marca 

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 : 
 

 - uchwała  Nr VII/61/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
współpracy Gminy Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010 r. została wykonana. 

 

 - uchwała Nr  VII/62/11  zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Miasta Sanoka jest realizowana. 

 - uchwała Nr  VII/63/ 11  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego jest w trakcie realizacji. W dniu 15 
kwietnia 2011 r.  zostało podpisane porozumienie o udzieleniu pomocy w wysokości 
50000 zł. 

 - uchwały Nr  VII/64/11  w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie 
finansowej Gminy Rymanów oraz  Nr VII/65/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 
na 2011 rok są wykonywane. 

 - uchwała Nr  VII/66/11  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2012 roku będzie realizowana zgodnie z terminami określonymi w ustawie o 
funduszu sołeckim. 

 - uchwała Nr  VII/67/11  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie 
nie uzyskała legalizacji .Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 
kwietnia 2011 r. stwierdził nieważność badanej uchwały. 

 - uchwały Nr  VII/68/11, VII/69/11 oraz VII/70/11  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  VII/71/11  w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 54 , poz. 1050 z dnia 
20.04.2011 r . 

 - uchwała Nr  VII/72/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działki nr 633/2 położonej w Klimkówce jest 
w trakcie realizacji. Przygotowywane są materiały niezbędne do sporządzenia aktu 
notarialnego. 

 - uchwała Nr  VII/73/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów udziału 1/12 części w działce nr 602/2 oraz 
udziału 5/6 części w działce 654/2 położonych w Klimkówce jest w trakcie realizacji. 
Zamówiony został wykaz synchronizacyjny działki w celu uregulowania stanu prawnego. 



 - uchwały Nr  VII/74/11 oraz VII/75/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Rymanów, położonych w Króliku Polskimi i we Wróbliku Szlacheckim są w trakcie 
realizacji. Wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
Następnie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek. 

 - uchwała Nr  VII/76/11  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki 
położonej w Rymanowie na rzecz Skarbu Państwa została wykonana. W dniu 5 kwietnia 
2011 r. został podpisany akt notarialny. 

 

 - uchwała Nr  VII/77/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju  jest w trakcie 
realizacji. 

 - uchwała Nr  VII/78/11  w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów uzyskała legalizację. 

 - uchwała Nr  VII/79/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66 , poz. 1223 z dnia 
12.05.2011 r . 

 - uchwała Nr  VII/80/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66 , poz. 1224 z dnia 
12.05.2011 r . 

 - uchwała Nr  VII/81/11  w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ”została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 66 , poz. 1225 z dnia 12.05.2011 r . 

 - uchwała Nr  VII/82/11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” jest w trakcie realizacji. Zostały 
wysłane do wykonawców zaproszenia do składania ofert na sporządzenie zmiany MPZP.  

 - uchwała Nr  VII/83/11  w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady 
Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rymanowie jest realizowana. Na podstawie nowego regulaminu zwoływane 
są posiedzenia Rady Społecznej działającej przy SPGZOZ w Rymanowie. 

 - uchwała Nr  VII/84/11  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic wsi Ladzin 
poprzez wyłączenie z jej terenu przysiółka Zmysłówka i utworzenia odrębnej wsi jest w 
trakcie realizacji. W dniu 31 marca 2011 r. został złożony wniosek do Wojewody 
Podkarpackiego w Rzeszowie. Wojewoda w dniu 21 kwietnia 2011 r. przesłał wniosek 
zaopiniowany pozytywnie do MSWiA w Warszawie. 

 - uchwała Nr  VII/85/11  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy 
Rymanów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych jest 
wykonywana. 

 - uchwała Nr  VII/86/11  w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady 
Miejskiej w Rymanowie jest wykonywana. 

 

      W dniu 4 maja 2011 roku odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w 
Rymanowie , na której podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie 
zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego in blanco . Uchwała została wykonana . W 
tym samym dniu  została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
na dofinansowanie zadania pn: „ Zakończenie budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury – 
Domu Ludowego w Głębokiem wraz z wyposażeniem oraz remont Domu Ludowego w 
Klimkówce”.  

 
 
 



W okresie od 25 marca 2011 r. do 15 maja 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 37 zarządzeń 
w sprawach: 

 

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

 zarządzeń, 
 ustalenia składu osobowego Komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz 
rachunek zysków i strat SPG ZOZ, GBP i GOK za 2010 rok- 3 zarządzenia, 

 określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2011 rok do 
dyspozycji dyrektorów szkół, 

 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 
 powołania Komisji odbioru robót realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 
 wprowadzenia procedur związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej, 
 udzielenia upoważnienia, 
 wyrażenia zgody na przekazanie samochodu, 
 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora ZSP w Sieniawie, 
 
 Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

