
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXIX, XXX i XXXI   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 
października 2012 roku podjętych zostało 14 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 XXIX/304/12 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Miasta Sanoka oraz Nr XXIX/305/12 zmieniająca uchwałę w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów są realizowane. Koszty opieki 
przedszkolnej dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Rymanów , a uczęszczających do 
przedszkoli w Sanoku i Brzozowie są pokrywane z budżetu gminy za okres od dnia 
1.09.2012 r. do końca roku 2012. 

• - uchwała Nr XXIX/306/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 
wykonana. 

• - uchwała Nr XXIX/307/12 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 roku pod pozycją 2490. 

• - uchwała Nr XXIX/308/12 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 roku pod pozycją 2491. 

• - uchwała Nr XXIX/309/12 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla 
celów obliczania podatku rolnego w 2013 roku została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23.11.2012 roku pod pozycją 2492. 

• - uchwała Nr XXIX/310/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych 
oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin 
/część zachodnia/ i Wróblik Królewski w gminie Rymanów, woj. podkarpackie jest w 
trakcie realizacji. 

• - uchwała Nr XXIX/311/12 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Ekonomiczno- 
Administracyjnemu Szkół w Rymanowie jest wykonana. Zespół prowadzi działalność na 
podstawie nowego, nadanego przez radę statutu. 

• - uchwała Nr XXIX/312/12 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy 
Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok będzie realizowana . 

• - uchwała Nr XXIX/313/12 w sprawie zatwierdzenia „ Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 
Klimkówka została wykonana. Na podstawie przyjętej strategii zostało zrealizowane 
zadanie pn. „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej przy Domu 
Ludowym w Klimkówce” współfinansowanego z podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2011-2016. 

• - uchwała Nr XXIX/314/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty 
szacunkowe nieruchomości. 



• - uchwała Nr XXIX/315/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w trybie bezprzetargowym udziału w działce położonej  w Króliku Polskim na rzecz 
współwłaściciela jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania operat 
szacunkowy nieruchomości. 

• - uchwała Nr XXIX/316/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku 
wielolokalowym w Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. W dniu 12 listopada został 
ogłoszony wykaz nieruchomości. 

• - uchwała Nr XXIX/317/12 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy 
Rymanów do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „ Dorzecze Wisłoka” jest 
wykonywana. Na mocy tej uchwały Gminę Rymanów w Stowarzyszeniu reprezentuje Pani 
Maria Wais. 

• - uchwała Nr XXIX/318/12 w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Wniosek z prośbą o utworzenie z dniem 1.09.2013 
roku publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Rymanowie został przesłany w dniu 
12.11.2012 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. 

• - uchwała Nr XXIX/319/12 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „ Odkryj swój 
potencjał” została wykonana. W dniu 12.11.2012 roku została podpisana umowa na 
realizację projektu. 
 
Podczas   XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w 
dniu 5 listopada 2012 roku podjęta została 1 uchwała Nr XXX/320/12 w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej na 2012 rok, która została wykonana. 
 
Podczas   XXXI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 12 listopada 
2012 roku podjęte zostały 2 uchwały: 

 
 
• - uchwała Nr XXXI/321/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Rymanów rok została wykonana. 
• - uchwała Nr XXXI/322/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 

wykonana. 
 

 
 
W okresie od 30 października 2012 r. do 05 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 26 

zarządzeń w sprawach: 
 
− powołania komisji przetargowej- 5 zarządzeń, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 1 zarządzenie, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 4 zarządzenia, 
− powołania komisji odbioru robót- 4 zarządzenia, 
− realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie, 
− przekazania nieruchomości w użyczenie – 1 zarządzenie, 
− udzielenia pełnomocnictwa do realizacji w imieniu Gminy Rymanów projektu pn: 

„Odkryj swój potencjał”, 
− powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dotację na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków, 
− określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 

strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
− przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 



− opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 
rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, 

− opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Rymanów, 

− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

− powołania rzeczoznawców do oszacowania wartości rynkowej zwierząt, środków 
spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu, 

− autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 rok, 
− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie oraz sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rymanowie, stanowiących 
własność Gminy Rymanów, 

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

Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

