
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XLVI sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 29 
listopada 2013 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 : 
 

 
• - uchwały Nr XLVI/459/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno, 

Nr XLVI/460/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sanoka są 
wykonywane. Dotacja celowa co miesiąc przekazywana jest dla Gmin z przeznaczeniem 
na sfinansowanie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Rymanów do 
samorządowych przedszkoli publicznych.  

• - uchwały Nr XLVI/461/13  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów oraz Nr XLVI/462/13  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 
zostały wykonane. 

• - uchwała Nr XLVI/463/13  w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu 
Gospodarki Komunalnej na rok 2014 została wykonana. Dotacja została uwzględniona w 
uchwalanym na dzisiejszej sesji  budżecie Gminy Rymanów na 2014 rok. 

• - uchwała Nr XLVI/464/13  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów” jest w trakcie 
realizacji. Zmiana planu została zlecona do opracowania firmie urbanistycznej. 

• - uchwała Nr XLVI/465/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu działki stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Posadzie Górnej jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat szacunkowy 
nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLVI/466/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż  w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Rymanów w działce Nr 1493/1 
położonej w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został zlecony do wykonania operat 
szacunkowy nieruchomości .  

• - uchwała Nr XLVI/467/13 w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Rymanów działek  położonych w Klimkówce jest w 
trakcie realizacji. Zostały podpisane protokoły uzgodnień. Akt Notarialny zostanie 
podpisany 23 grudnia 2013 roku. 

• - uchwała Nr XLVI/468/13 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania jest wykonywana.  
Studium wykonalności stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie 
zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – etap II” 
jest w trakcie opracowywania. 
 
  W okresie od 30 listopada 2013 r. do 19 grudnia 2013 r. Burmistrz Gminy wydał 17 
zarządzeń w sprawach: 

 
− powołania komisji przetargowej-  5 zarządzeń, 
− zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok – 3 zarządzenia, 
− wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 



− ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Króliku 
 Polskim przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat, 

− powołania Komisji Odbioru I etapu robót na zadaniu pn. „ Termomodernizacja 
 budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów”, 

− realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych – 2 zarządzenia, 
− sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w Głębokiem oraz w drodze 

 bezprzetargowej udziału w działce położonej w Rymanowie, stanowiących własność 
 Gminy Rymanów, 

− sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju, 
 stanowiącej własność Gminy Rymanów, 

− powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) dla projektu                      
 pn: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – etap II” 

− jednostki realizującej projekt. 
 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2013 rok. 

http://www.rymanow.pl/

