
INFORMACJA 
 

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

 
 

Podczas   XXIII  sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 28 
czerwca 2016 roku podjętych zostało 8 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 XXIII/237/16 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok została 

wykonana. Uchwała budżetowa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego w dniu 5 lipca 2016 roku pod pozycją 2126.  

 - uchwała Nr XXIII/238/16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu została wykonana. W dniu 6 lipca została wydana 
decyzja o udzieleniu bonifikaty. 

 - uchwała Nr XXIII/239/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych prowadzonych 
przez Gminę Rymanów  uzyskała legalizację. 

 - uchwała Nr XXIII/240/16  w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Rymanów została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 19 lipca 2016 roku pod pozycją 2559. 

 - uchwała Nr XXIII/241/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, nieruchomości zabudowanej jest w 
trakcie realizacji. Został wykonany operat szacunkowy nieruchomości i wywieszony 
wykaz. 

 - uchwała Nr XXIII/242/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy 
Rymanów, położonej w Klimkówce jest w trakcie realizacji. Został zlecony do 
opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXIII/243/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Rymanów zgody 
na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych stanowiących 
własność Gminy Rymanów, położonych we Wróbliku Królewskim jest w trakcie 
realizacji. Został zlecony do opracowania operat szacunkowy nieruchomości. 

 - uchwała Nr XXIII/244/16  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy 
Rymanów, położonych w Milczy jest w trakcie realizacji. Został zlecony do opracowania 
operat szacunkowy nieruchomości. 
 
 
 
 
 
 



  W okresie od  23 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 18 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej – 5 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok – 2 zarządzenia, 
 zmian w wieloletniej prognozie finansowej, 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych, 
 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rymanów, 
 powołania komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy  

„Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla 
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów i dotowanych przez Gminę 
Rymanów w 2015 roku, 

 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Ladzinie i Rymanowie 
stanowiące własność Gminy Rymanów, 

 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, 

 powołania komisji odbioru końcowego robót pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej w obrębie ul. Dworskiej i Konopnickiej oraz budowa odcinka sieci 
wodociągowej przy u. Bieleckiego w Rymanowie”, 

 wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów 
środkiem transportu stanowiącym własność Gminy Rymanów, 

 powołania komisji do przekazania nieruchomości położonej w Łazach. 
 
 

Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce zarządzenia 2016 rok. 

http://www.rymanow.pl/

