
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XLI i XLII   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XLI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 25 
czerwca 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 XLI/418/13 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

oraz sprawozdania Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok , Nr 
XLI/419/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Rymanów za 2012 
rok zostały wykonane. W dniu 4 lipca 2013 roku uchwały wraz z wyciągiem protokołu 
sesji dotyczącego rozpatrzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium zostały przekazane 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

• - uchwała Nr XLI/420/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok została 
wykonana. 

• - uchwały Nr XLI/421/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Rymanowie, Nr XLI/422/13 w sprawie powołania Rady 
Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie zostały wykonane. W miesiącu 
wrześniu zostanie zwołane pierwsze posiedzenie rady , na którym zostanie podsumowana 
działalność GOK za okres od stycznia do końca sierpnia br.  
 

• - uchwała Nr XLI/423/13 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę świadczone przez Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju została 
ogłoszona i jest realizowana. 

• - uchwała Nr XLI/424/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wróblik 
Królewski na lata 2013-2020 została wykonana. Został złożony wniosek na remont Domu 
Ludowego we Wróbliku Królewskim do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
ramach Odnowy Wsi. 
 

• - uchwała Nr XLI/425/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów położonej w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości . W najbliższym czasie zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do 
sprzedaży. 

• - uchwała Nr XLI/426/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na  sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych 
w Ladzinie jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości . 
W najbliższym czasie zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do sprzedaży. 
 

• - uchwała Nr XLI/427/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na  sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych 
w Bziance jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości . 
W najbliższym czasie zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do sprzedaży. 
 



• -uchwała Nr XLI/428/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na  sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów położonych 
w Sieniawie jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości . 
Ogłoszony został przetarg, który odbędzie się 20 września br. 

 
Podczas   XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w 

dniu 23 lipca 2013 roku podjęte zostały 2 uchwały.  
 

 
• - uchwały Nr XLII/429/13 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Rymanów, Nr XLII/430/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok zostały 
wykonane. 

 
 
 
  W okresie od 24 czerwca 2013 r. do 29 sierpnia 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 46 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej- 11 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 5 zarządzeń, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do ,sprzedaży, dzierżawy na okres do trzech 

 lat- 5 zarządzeń,  
− powołania Komisji Odbioru Końcowego – 6 zarządzeń 
− przekazania nieruchomości w użyczenie – 2 zarządzenia, 
− sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Desznie, Rymanowie Zdroju, 

 Ladzinie i Rymanowie oraz w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 90% 
 bonifikaty nieruchomości położonej w Rymanowie stanowiących własność Gminy 
 Rymanów, 

− zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rymanów, 
− powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy 

 Rymanów „ Młode Orły” przyznawanych za wysokie osiągnięcia w nauce dla 
 uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Rymanów w 2013 roku, 

- sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Sieniawie, stanowiących 
 własność Gminy Rymanów, 
- zmian zapisów Zarządzenia Nr 13/10 z dnia 9.02.2010 roku w sprawie karty audytu 
 wewnętrznego, 
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
 stopień nauczyciela mianowanego, 
- zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu opłaty za 
 gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rymanów, 
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, 
- realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
- ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na 
 zakup podręczników w ramach Rządowego Programu „ Wyprawka Szkolna” w 2013 
 roku, 
- realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie i uchwał zebrań wiejskich i 
 osiedlowych, 
- informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, 
- przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, 
- przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2013 roku, 
- ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem pomieszczeń 
 użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, 



- ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
 nieruchomości położonych w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim, 
 stanowiących własność Gminy Rymanów, 
- wprowadzenia regulaminu porządku domowego obowiązującego w mieszkaniowym 
 zasobie Gminy Rymanów. 
 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

