
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   V  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 20 marca 
2015 roku podjętych zostało 19 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 V/44/15 w sprawie  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Rymanów na lata 2015-2017 jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rymanowie.  

 - uchwała Nr V/45/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających przy publicznych szkołach 
podstawowych w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust.2 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 27 marca  2015 roku pod pozycją 958. 

  - uchwała Nr V/46/15 w sprawie zmian w regulaminie udzielania dotacji do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 13 kwietnia  2015 roku pod pozycją 1223. 

 - uchwały Nr V/47/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów oraz Nr V/48/15 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok zostały 
wykonane oraz uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 25 marca 2015 roku pod pozycją 932. 

 - uchwała Nr V/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
jest realizowana. Aby otrzymać środki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku 
uchwalony wniosek przez zebranie wiejskie sołtysi są zobowiązani przekazać 
Burmistrzowi Gminy w terminie do 30 września 2015 roku. 

 - uchwała Nr V/50/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 13 kwietnia 2015 roku pod 
pozycją 1224. 

 - uchwała Nr V/51/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 26 marca 2015 roku pod pozycją 941. 

 - uchwały Nr V/52/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, Nr 
V/53/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”, Nr V/54/15 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„RYMANÓW ZDRÓJ” oraz Nr V/55/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”  są w 
trakcie realizacji. Zostały wszczęte procedury planistyczne oraz przygotowywana jest 
dokumentacja w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie 
planów w zakresie podjętych uchwał. 

 - uchwała Nr V/56/15 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW” uzyskała legalizację i oczekuje na 
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  



 - uchwała Nr V/57/15 w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów , które będą brane pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 02 kwietnia 2015 roku pod 
pozycją 1078. 

 - uchwała Nr V/58/15 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest 
realizowana. 

 - uchwała Nr V/59/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości. 

 - uchwała Nr V/60/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości. 

 - uchwała Nr V/61/15 w sprawie wyrażenia zgody na  zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. Został zlecony  i 
wykonany operat szacunkowy nieruchomości oraz wywieszony wykaz nieruchomości. 

 - uchwała Nr V/62/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na oddanie w 
dzierżawę na okres 5 lat działek gminnych położonych w Rymanowie są w trakcie 
realizacji. Są przygotowywane umowy na dzierżawę. 

 - uchwała Nr VI/63/15 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów została wykonana. 
 
 
  W okresie od 20 marca  do 22 kwietnia 2015 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-  5 zarządzeń, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok – 3 zarządzenia, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 3 zarządzenia, 
 przekazania nieruchomości w użyczenie,  
 wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 

29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Desznie i Sieniawie 
stanowiących własność Gminy Rymanów oraz sprzedaży bezprzetargowej z bonifikatą 
nieruchomości położonej w Rymanowie, 

 przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek, 
 ustalenia ceny wywoławczej w przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
 powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych, 
 powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za wsparcie techniczne obsługi 

informatycznej obwodowych komisji wyborczych. 
 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2015 rok. 

http://www.rymanow.pl/

