
INFORMACJA 
 

z wykonania uchwał  podjętych  na  XIX i XX nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 17 lutego 
2012 roku podjętych zostało 28 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 XIX/199/12 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 
2012-2020” jest realizowana. Strategia określa główne kierunki rozwoju Gminy, które 
zostały powiązane z celami Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz 
dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym.  
 

 uchwała Nr XIX/200/ 12 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w 
Bziance Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach została 
uchylona uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XX/227/12 z dnia 23 lutego 2012 
roku w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Bziance 
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem. 
 

 uchwała Nr XIX/201/12 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w 
Głębokiem Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz” w Katowicach jest 
w trakcie realizacji. Jest przygotowywana umowa dotycząca przekazania szkoły. 

 
 uchwały Nr XIX/202/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 

Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Publicznych w 
Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Filialnej 
w Rymanowie Zdroju oraz Nr XIX/203/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Anny z Działyńskich Potockiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Posadzie Górnej polegającego na likwidacji Szkoły Filialnej w Rymanowie 
Zdroju są wykonane. Burmistrz Gminy wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o 
wydanie stosownej opinii w tej sprawie. W dniu 5 marca 2012 roku Gmina Rymanów 
otrzymała pozytywne opinie dotyczące likwidacji Punktu Przedszkolnego i Szkoły 
Filialnej, czego konsekwencją są dwa projekty uchwał w porządku na dzisiejszej sesji 
Rady Miejskiej. 

 
 uchwały Nr XIX/204/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rymanów, Nr XIX/205/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok zostały 
wykonane. 

 uchwały Nr XIX/206/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 
Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”, Nr XIX/207/12 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów za rok 2011 oraz Nr XIX/208/12 w 
sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 roku zostały przyjęte i wykonane. 



 

 uchwały Nr XIX/209/12 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów na 2012 rok oraz Nr 
XIX/210/12 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Rymanów na 2012 rok są realizowane. Uchwalone programy zostały przesłane do 
realizatorów, inicjatorów oraz podmiotów uczestniczących w realizacji tych zadań. 
 

 uchwała Nr XIX/211/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2013 roku jest wykonana.  Aby otrzymać środki w ramach funduszu 
sołeckiego uchwalony wniosek przez zebranie wiejskie sołtys zobowiązany jest przekazać 
burmistrzowi w terminie do 30 września 2012 roku. 

 

 uchwała Nr XIX/212/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rymanów, udostępnionych dla operatorów i 
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów uzyskała legalizację i 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 28 
lutego 2012 roku w poz.472. 

 

 uchwała Nr XIX/213/12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora 
i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym 
jest Gmina Rymanów uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2012 roku w poz.441. 

 uchwała Nr XIX/214/12 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich szaletów 
publicznych na terenie miasta Rymanowa i Uzdrowiska Rymanów Zdrój jest 
wykonywana. Zostało zamontowanych 7 zamków mechanicznych na monety do drzwi w 
szaletach w Rymanowie i Rymanowie Zdroju. Opłata w wysokości 1 zł. przeznaczona jest 
na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szalet. 
 

 uchwała Nr XIX/2153/12 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów uchwalonego Uchwałą 
Nr XXXII/505/02 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 sierpnia 2002 r. z późniejszymi 
zmianami została wykonana. 

 
 

 uchwała Nr XIX/216/12 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2012 roku w poz. 586. 
 

 -uchwała Nr XIX/217/12 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2012 roku w poz. 
651. 

 uchwała Nr XIX/218/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Łazach jest w trakcie realizacji. Zlecony został operat szacunkowy, po otrzymaniu operatu 
zostanie wywieszony wykaz nieruchomości. 
 

 uchwała Nr XIX/219/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 
Milczy jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy 
nieruchomości, a następnie zostanie wywieszony wykaz. 

 
 



 uchwała Nr XIX/220/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności przesyłu na działkach położonych w Ladzinie jest w trakcie 
realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości, następnie 
zostanie sporządzony i podpisany protokół uzgodnień. 
 

 uchwała Nr XIX/221/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na odpłatne 
ustanowienie służebności użytkowania części działki nr 70/3 położonej w Rymanowie 
Zdroju jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy 
nieruchomości, następnie zostanie sporządzony i podpisany protokół uzgodnień. 
 

 uchwała Nr XIX/222/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Rymanów działki położonej w Posadzie Górnej jest w trakcie 
realizacji. Został sporządzony i podpisany protokół uzgodnień.  W najbliższym czasie 
zostanie podpisany akt notarialny. 

 
 

 uchwała Nr XIX/223/12 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. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oczekuje na zatwierdzenie złożonego wniosku i podpisanie aneksu do umowy. 
 

 uchwała Nr XIX/224/12 w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji 
zadania z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin jest w trakcie 
realizacji. Opracowywany jest 3- letni Gminny Program Wspierania Rodzin.  

 
 

 uchwała Nr XIX/225/12 w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Rymanów w latach 2010-2014 jest w trakcie realizacji. W najbliższym 
czasie zostaną wypowiedziane najemcą stawki czynszu. Po upływie 3- miesięcznego 
okresu wypowiedzenia nowe stawki wejdą w życie. 
 

 uchwała Nr XIX/226/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/103/07 Rady Miejskiej w 
Rymanowie z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia odpłatności za najem 
lokali znajdujących się w dyspozycji sołectw i osiedla jest realizowana. 

 
 

 uchwała Nr XX/227/12 w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w 
Bziance Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem jest w trakcie 
realizacji.  Przygotowywana jest umowa dotycząca przekazania szkoły. 



W okresie od 15 lutego 2012 r. do 23 marca 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 
 

 powołania komisji przetargowej- 2 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy - 3 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych – 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie, 
 wprowadzenia kodeksu etyki audytora Urzędu Gminy w Rymanowie, 
 przekazania nieruchomości w użyczenie- 2 zarządzenia, 
 ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do 

opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadanie z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych 
przez Gminę Rymanów w roku szkolnym 2012/2013, 

 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, 
 przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek, 
 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

 
 

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

http://www.rymanow.pl/

