
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XXXII   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XXXII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 06 
grudnia 2012 roku podjętych zostało 10 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 XXXII/323/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok została 

wykonana. 
• - uchwała Nr XXXII/324/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2012 
roku pod pozycją 3289. 

• - uchwała Nr XXXII/325/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 20.12.2012 roku pod pozycją 3290. 

• - uchwała Nr XXXII/326/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 
20.12.2012 roku pod pozycją 3291. 

• - uchwała Nr XXXII/327/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów jest w trakcie legalizacji. 

• - uchwała Nr XXXII/328/12 zmieniająca uchwałę w sprawie pozyskania, ustalenia cen i 
zasad zbywania drewna pochodzącego z lasów mienia komunalnego i zadrzewień Gminy 
Rymanów jest realizowana. 

• - uchwała Nr XXXII/329/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Rymanów , położonej w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty szacunkowe 
nieruchomości. 

• - uchwała Nr XXXII/330/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu działek stanowiących własność Gminy Rymanów , 
położonych we Wróbliku Szlacheckim jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do 
opracowania operaty szacunkowe nieruchomości. 

• - uchwała Nr XXXII/331/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na działce położonej w Rymanowie Zdroju 
jest w trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostanie sporządzony i podpisany akt 
notarialny. 

• - uchwała Nr XXXII/332/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów , 
położonych w Desznie jest w trakcie realizacji. Zostały zlecone do opracowania operaty 
szacunkowe nieruchomości. 
 

 
 



W okresie od 06 grudnia 2012 r. do 27 grudnia 2012 r. Burmistrz Gminy wydał 13 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 3 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia, najmu oraz 

 dzierżawy  - 1 zarządzenie, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok- 3 zarządzenia, 
− przyjęcia planu promocji dla Gminy Rymanów na 2013 rok, 
− ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do 

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
− sposobu obliczania opłaty za czasowe wejście w teren na działki stanowiące własność 

Gminy Rymanów, 
− udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów, 
− sprzedaży w drodze nieruchomości, położonych w Posadzie Górnej oraz w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w działce , położonej w Króliku Polskim na 
rzecz współwłaściciela, stanowiących własność Gminy Rymanów, 

− powołania komisji do przekazania nieruchomości we Wróbliku Szlacheckim. 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2012 rok. 

http://www.rymanow.pl/

