
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XVII  i XVIII  sesji Rady Miejskiej w 
Rymanowie. 

 
 

Podczas   XVII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 14 
grudnia 2011 roku podjętych zostało 7 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  XVII/177/11  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów, Nr XVII/178/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 
zostały wykonane. 

 

 -  uchwała Nr  XVII/179/11  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę 
Rymanów od projektu „ PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 
realizowanego przez Województwo Podkarpackie jest w trakcie realizacji. W najbliższym 
czasie zostanie podpisane stosowne porozumienie. 
 

 - uchwała Nr  XVII/180/ 11  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. Został 
wywieszony wykaz nieruchomości. Po 16.02.2012 r. zostanie sporządzony protokół 
uzgodnień , a następnie podpisany akt notarialny. 
 

 - uchwały Nr  XVII/181/11  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, Nr  
XVII/182/11  w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 
informacji o lasach oraz Nr  XVII/183/11  w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach uzyskały legalizację i zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 17 grudnia 
2011 roku Nr 199 w pozycjach 3570 ,3571 i 3572. 

 
 
 
 

Podczas   XVIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 
grudnia 2011 roku podjętych zostało 15 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  XVIII/184/11  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta 
Sanoka oraz Nr XVIII/185/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Brzozów są wykonywane. Dotacje celowe co miesiąc przekazywane są dla gmin z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy 
Rymanów do samorządowych przedszkoli publicznych. 



 - uchwały Nr  XVIII/186/11  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Rymanów, Nr  XVIII/187/11  w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok uzyskały 
legalizację RIO w Rzeszowie i są realizowane. 

 - uchwały Nr  XVIII/188/11  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów, Nr XVIII/189/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok 
zostały wykonane 

 - uchwała Nr  XVIII/190/11  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2012 rok jest realizowana. Na podstawie uchwalonego 
programu został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z 
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 - uchwały Nr  XVIII/191/11  w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rymanowie na 
2012 rok, Nr  XVIII/192/11  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady 
Miejskiej w Rymanowie na 2012 rok są wykonywane. Na podstawie uchwalonych i 
zatwierdzonych planów pracy są zwoływane posiedzenia Rady Miejskiej oraz jej komisji. 
 

 - uchwała Nr  XVIII/193/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Bałuciance została wykonana. W 
dniu 10 lutego został sporządzony i podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr  XVIII/194/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów nieruchomości gruntowych położonych w 
Rymanowie została wykonana. Również w dniu 10 lutego został sporządzony i podpisany 
akt notarialny. 

 - uchwała Nr  XVIII/195/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zostały przygotowane wszelkie 
niezbędne dokumenty do zawarcia aktu notarialnego , jednak na wniosek kupującego, 
został przełożony termin i wybór innej  kancelarii notarialnej. 
 

 - uchwała Nr  XVIII/196/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
położonej w Klimkówce jest w trakcie realizacji. Wykonany został operat szacunkowy 
nieruchomości , wywieszony wykaz nieruchomości i następnie zostanie ogłoszony 
przetarg. 

 

 - uchwała Nr  XVIII/197/11  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” jest w 
trakcie realizacji. Uruchomiona została procedura planistyczna. 

 
 

 - uchwała Nr  XVIII/198/11  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku 2011 jest w trakcie realizacji. Środki finansowe zgodnie z uchwałą 
zostały przelane na wyodrębniony rachunek bankowy. Po zakończeniu realizacji zadań 
wykazanych w załączniku do uchwały z tego rachunku zostaną uregulowane płatności 
najpóźniej do 30.06.2012 roku. 

 
 
 
 
 
 
 



W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 15 lutego 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej- 6 zarządzeń, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 1 zarządzenie, 
 powołania komisji odbioru robót- 1 zarządzeń, 
 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonych we Wróbliku Królewskim, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie i w 

Klimkówce, stanowiących własność Gminy Rymanów, 
 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 2012 rok do 
dyspozycji dyrektorów szkół, 

 sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zastosowaną 99 % bonifikatą nieruchomości 
położonej we Wróbliku Królewskim stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 
zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2012 roku zadań z 
zakresu sportu, 

 ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali i pomieszczeń 
użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 zmieniające zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie 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 2012 rok do dyspozycji 
dyrektorów szkół, 
 

 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

