
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXVIII, XXXIX i XL   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 26 
kwietnia 2013 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 : 
 

 
• - uchwała Nr XXXVIII/392/13 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Miasta Sanoka jest realizowana. 
• - uchwała Nr XXXVIII/393/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 

została wykonana. 
• - uchwała Nr XXXVIII/394/13 w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 
2013 roku” uzyskała legalizację i jest realizowana. 

• - uchwała Nr XXXVIII/395/13 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
systemowego „ Czas na aktywność w Gminie Rymanów” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. 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 w Rymanowie oczekuje na zatwierdzenie wniosku i podpisanie aneksu do 
umowy. 

• - uchwała Nr XXXVIII/396/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów ” uzyskała legalizację i została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 27 maja 
2013 roku pod pozycją 2306. 
 

• - uchwała Nr XXXVIII/397/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Rymanów ” uzyskała legalizację i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 4 czerwca 2013 roku pod pozycją 2361. 
 

• - uchwała Nr XXXVIII/398/13 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Rymanów oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zadań ” uzyskała legalizację i 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 29 
maja 2013 roku pod pozycją 2328. 
 

• - uchwała Nr XXXVIII/399/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek stanowiących własność Gminy Rymanów 



położonych w Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat 
szacunkowy nieruchomości . W najbliższym czasie zostanie podpisany protokół 
uzgodnień, a następnie sporządzony i podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr XXXVIII/400/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne nabycie działki położonej w Ladzinie w trakcie realizacji. Został wykonany 
operat szacunkowy nieruchomości . W najbliższym czasie zostanie podpisany protokół 
uzgodnień, a następnie sporządzony i podpisany akt notarialny. 

• - uchwała Nr XXXVIII/401/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Rymanów działek położonych w Sieniawie w trakcie 
realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości . W najbliższym czasie 
zostanie podpisany protokół uzgodnień, a następnie sporządzony i podpisany akt 
notarialny. 

• - uchwała Nr XXXVIII/402/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie Zdroju i Desznie w 
trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości . W najbliższym 
czasie zostanie podpisany protokół uzgodnień, a następnie sporządzony i podpisany akt 
notarialny. 

• - uchwała Nr XXXVIII/403/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie Zdroju jest w trakcie realizacji. Opracowany został operat 
szacunkowy nieruchomości i wywieszony wykaz. 

• - uchwała Nr XXXVIII/404/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym przy zastosowaniu bonifikaty jest w trakcie realizacji. 
Opracowany został operat szacunkowy nieruchomości i wywieszony wykaz. 

• - uchwała Nr XXXVIII/405/13 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie 
do Spółdzielni Socjalnej jest w trakcie realizacji. 

 
 

Podczas   XXXIX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 17 
maja 2013 roku podjętych zostało 11 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 XXXIX/406/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Rymanów, Nr XXXIX/407/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 
rok zostały wykonane. 

 
• - uchwała Nr XXXIX/408/13  w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów jest w trakcie legalizacji. 
 

• - uchwała Nr XXXIX/409/13  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzenie ścieków świadczone 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie została ogłoszona na tablicach 
ogłoszeń oraz w miejscowej prasie i zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. 

• - uchwały Nr XXXIX/410/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów 
położonej w Rymanowie, Nr XXXIX/411/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Rymanów położonych w Bałuciance , Nr XXXIX/412/13 w sprawie  udzielenia 



Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Rymanów położonych w Desznie, Nr XXXIX/413/13 w sprawie  
udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w Ladzinie są w trakcie realizacji. 
Zostały opracowane operaty szacunkowe nieruchomości .W dniu 24 czerwca 2013 roku 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości. 

• - uchwała Nr XXXIX/414/13  w sprawie deklaracji uczestnictwa w projekcie o roboczym 
tytule „ Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej poprzez wsparcie w 
zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz 
elektronicznej wymiany korespondencji za pomocą ePUAP” jako Partner , w ramach 
Poddziałania 5.2.1 POKL „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia 
elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą 
ePUAP” została wykonana. W dniu 20 maja 2013 roku została podpisana deklaracja 
uczestnictwa, natomiast 29 maja 2013 roku podpisana została umowa. 

• - uchwała Nr XXXIX/415/13  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Rymanów z Gminą Krosno w 
zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych jest w trakcie realizacji. Aktualnie treść 
porozumienia jest opracowywana przez radców prawnych. 

• - uchwała Nr XXXIX/416/13  w sprawie  określenia opłat za usługi świadczone przez 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej jest 
wykonywana. Opłaty za korzystanie z usług schroniska są pobierane wg. nowych 
uchwalonych stawek, które są porównywalne z cenami usług świadczonymi przez inne 
szkolne schroniska młodzieżowe działające w kraju. 

 
• Podczas odbytej w dniu 6 czerwca 2013 roku  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w 

Rymanowie podjęta została uchwała Nr XL/417/13 w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2013 rok która została wykonana. 
 
 
  W okresie od 25 kwietnia 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 27 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 8 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 3 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat- 2 

zarządzenia,  
− wykazu nieruchomości położonej we Wróbliku Królewskim stanowiącej własność 

Gminy Rymanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, 

− powołania Komisji Odbioru Końcowego – 3 zarządzenia, 
− ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim, stanowiącej 
własność Gminy Rymanów, 

− sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Rymanowie, stanowiących 
własność Gminy Rymanów, 

- sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Posadzie Górnej, stanowiących 
własność Gminy Rymanów, 
- sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Łazach i Ladzinie oraz sprzedaży 
w formie bezprzetargowej działek położonych w Milczy, stanowiących własność Gminy 
Rymanów, 
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 



- ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
nieruchomości położonej w Rymanowie, stanowiącej własność Gminy Rymanów, 
- sprzedaży w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonych w Posadzie Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów, 
- realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
- regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „ Młode Orły” 
przyznawanych za wysokie osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub 
dotowanych przez Gminę Rymanów, 
- realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie. 
 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

