
INFORMACJA 
 

z wykonania  uchwał   podjętych   na   XVIII i XIX sesji  
Rady Miejskiej w Rymanowie. 

 
Podczas   XVIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 04 

marca 2016 roku podjętych zostało 25 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 XVIII/181/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Rymanów na lata 2016-2020  uzyskała legalizację. Plan posłużył jako załącznik do 
wniosku z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy 
Rymanów. 

 - uchwały Nr XVIII/182/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
Gminy Rymanów oraz Nr XVIII/183/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 
rok zostały wykonane. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 10 marca 2016 roku pod pozycją 952.  

 - uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rymanów 
za 2015 rok została przyjęta i wykonana. 

 - uchwała Nr XVIII/185/16 w sprawie przyjęcia raportu Burmistrza Gminy z wykonania 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku  została przyjęta i 
wykonana. 

 - uchwała Nr XVIII/186/16  w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy 
Rymanów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok” 
została przyjęta i wykonana. 

 - uchwała Nr XVIII/187/16  w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymanów w 
2016 roku” jest realizowana. Została podpisana umowa na usługę wyłapywania, leczenia i 
przekazywania do adopcji i schronisk zwierząt bezdomnych z Gabinetem Weterynaryjnym 
Karol Kusal w Lesku. 

 - uchwała Nr XVIII/188/16  w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy 
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rymanowie jest 
realizowana. 

 - uchwała Nr XVIII/189/16  w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi, flagi stolikowej, 
banneru i pieczęci Gminy Rymanów oraz zasad i warunków ich używania jest w trakcie 
realizacji. W dniu 17 marca 2016 roku przesłane zostały wszelkie dokumenty do Komisji 
Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
Warszawie. 

 - uchwała Nr XVIII/190/16  w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na 
podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości 
Rolnych w Rzeszowie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 24 marca 2016 roku pod pozycją 1081. 

 - uchwała Nr XVIII/191/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji . Został zlecony i opracowany operat 
szacunkowy nieruchomości oraz wywieszony wykaz. 



 - uchwała Nr XVIII/192/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, 
położonych w Ladzinie jest w trakcie realizacji . Został zlecony i opracowany operat 
szacunkowy nieruchomości . 

 - uchwała Nr XVIII/193/16  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Króliku Polskim na rzecz użytkownika 
wieczystego jest w trakcie realizacji . Został zlecony i opracowany operat szacunkowy 
nieruchomości oraz wywieszony wykaz. 

 - uchwała Nr XVIII/194/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie jest w trakcie 
realizacji . Został zlecony i opracowany operat szacunkowy i podpisany protokół 
uzgodnień. W najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny. 

 - uchwała Nr XVIII/195/16  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w 
nieruchomości położonej w Króliku Polskim w trybie bezprzetargowym jest w trakcie 
realizacji . Został zlecony i opracowany operat szacunkowy nieruchomości oraz 
wywieszony wykaz. 

 - uchwała Nr XVIII/196/16  w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół w Rymanowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej zostanie uchylona na dzisiejszej sesji. 

 - uchwała Nr XVIII/197/16  w sprawie zmian w statucie Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół w Rymanowie jest realizowana. 

 - uchwała Nr XVIII/198/16  w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów, 
które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 18 marca 2016 roku pod pozycją 1033. 

 - uchwała Nr XVIII/199/16  w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego „ Wesołe 
Maluchy” przy Szkole Podstawowej w Milczy w przedszkole „ Wesołe Maluchy” w 
Milczy uzyskała legalizację. Są aktualnie prowadzone zapisy dzieci do przedszkola 
samorządowego , które rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2016 roku. 

 - uchwała Nr XVIII/200/16  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 18 
marca 2016 roku pod pozycją 1034.. 

 - uchwała Nr XVIII/201/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Rymanów Zdrój” jest w trakcie 
realizacji. Została wszczęta procedura planistyczna. 

 - uchwała Nr XVIII/202/16  w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego w dniu 24 marca 2016 roku pod pozycją 1082. 

 - uchwała Nr XVIII/203/16  w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe została uchylona. 

 - uchwała Nr XVIII/204/16  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została uchylona. 

 - uchwała Nr XVIII/205/16  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 
kwietnia 2016 roku pod pozycją 1281. 



Podczas   XIX nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w 
dniu 23 marca 2016 roku podjęte zostały 4 uchwały. Uchwały zostały przesłane do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem uzyskania legalizacji. 

 
Wykonanie uchwał przedstawia się następująco : 
 

 
 - uchwała Nr XIX/206/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego  została zmieniona na nadzwyczajnej 
sesji w dniu 11 kwietnia 2016 roku. 

 - uchwała Nr XIX/207/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 
wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 29 marca 2016 roku pod pozycją 1141.  

 - uchwała Nr XIX/208/16  w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe 
lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 kwietnia 2016 roku pod 
pozycją 1282. 

 - uchwała Nr XIX/209/16  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 kwietnia 2016 roku pod pozycją 
1283. 

 
  W okresie od  04 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 21 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 1 zarządzenie, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 4 zarządzenia, 
 ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym, 

 wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- 3 zarządzenia,  
 realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, 
 ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 

działek budowlanych położonych w Rymanowie przy ulicy Kalwaria, nieruchomości 
położonej w Rymanowie i Desznie stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, 
 przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek, 
 przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 
 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonych w Rymanowie, stanowiących 

własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie, Wróbliku 

Szlacheckim oraz sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Króliku Polskim 
stanowiących własność Gminy Rymanów, 

 powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, 
 powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania 
 sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Króliku Polskim, 

stanowiącej własność Gminy Rymanów na rzecz użytkownika wieczystego, 
 obniżki ceny drewna opałowego, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych. 
Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok. 

http://www.rymanow.pl/

