
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XLIII i XLIV   sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
 

Podczas   XLIII sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 30 
sierpnia 2013 roku podjętych zostało 9 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 XLIII/431/13 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu jest w 

trakcie realizacji. W najbliższym czasie zostanie wysłane zapytanie ofertowe do banków 
zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy w Rymanowie Regulaminem udzielania 
zamówień poniżej 14 tyś. EUR. 

• - uchwały Nr XLIII/432/13  w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz  Nr XLIII/433/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 
2013 rok zostały wykonane. 

• - uchwała Nr XLIII/434/13  w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 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 została wykonana.  
 

• - uchwała Nr XLIII/435/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy 
nieruchomości . W najbliższym czasie zostanie wywieszony wykaz nieruchomości do 
sprzedaży. 

• - uchwała Nr XLIII/436/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu udziału w nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLIII/437/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na  
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów 
położonych w Głębokiem jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLIII/438/13 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na  
odpłatne nabycie działki położonej w Głębokiem  została wykonana. W dniu 1 
października 2013 roku został sporządzony i podpisany akt notarialny. 
 

• -uchwała Nr XLIII/439/13 w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego zostanie uchylona na dzisiejszej sesji. 

 
 

Podczas   XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się 
w dniu 21 października 2013 roku podjęte zostały 3 uchwały.  

 
 



• - uchwały Nr XLIV/440/13 w sprawie przyjęcia zmian w „ Planie Odnowy Miejscowości 
Rymanów na lata 2011-2017” oraz Nr XLIV/441/13  w sprawie zatwierdzenia zmian w „ 
Planie Odnowy Miejscowości Rymanów na lata 2011-2017” są w trakcie legalizacji. 

• -uchwała Nr XLIV/442/13 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ 
Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko- 
ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- 
Ukraina 2007-2013 również jest w trakcie legalizacji. 

 
 
 
  W okresie od 30 sierpnia 2013 r. do 30 października 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 
29 zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  8 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 6 zarządzeń, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy na okres do trzech 

 lat- 4 zarządzenia,  
− powołania Komisji Odbioru Końcowego – 3 zarządzenia 
− sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Ladzinie , Bziance i Posadzie 

 Górnej stanowiących własność Gminy Rymanów, 
- realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie , 
- realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
- wydania opinii, 
- powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy dla 
 nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów w 2013 roku, 
- przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
 wychowawczo opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2013 roku, 
- powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do 
 opiniowania ofert w otwartym konkursie naboru nauczycieli do prowadzenia rekrutacji 
 oraz pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i rozwojowych, a także do 
 prowadzenia nadzoru nad tymi zajęciami projektu „ Technologie cyfrowe jako 
 systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz 
 podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”, 
- realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie i uchwał zebrań wiejskich i 
 osiedlowych. 
 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

