
UCHWAŁA NR XI/ 84/07
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia  15 października 2007 roku

w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym do korzystania
 składników mienia komunalnego Gminy Rymanów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 statutów sołectw i 
osiedli  
Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady przekazywania sołectwom i osiedlom składników mienia komunalnego do 
korzystania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik



do Uchwały Nr XI/84/07 
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 15 października 2007 r.

Zasady przekazywania sołectwom i osiedlom 
mienia komunalnego do korzystania

1.
Sołectwom i Zarządom Osiedli będą przekazane do korzystania:

1. Domy ludowe i lasy gminne zgodnie z załączonym wykazem.

2. 
Mienie przekazywane jest na podstawie porozumienia zawartego przez Burmistrza Gminy 
Rymanów z Sołtysem lub Zarządem Osiedla. 

3.
Nadzór nad mieniem komunalnym powierzonym sołectwu lub osiedlu sprawuje Sołtys lub 
Przewodniczący Zarządu Osiedla. 

4. 
1. Składniki  mienia  znajdujące  się  w  dyspozycji  sołectwa  lub  osiedla  mogą  być 

wynajmowane i użyczane osobom fizycznym i prawnym, organizacjom politycznym i 
społecznym  na  organizowanie  imprez  i  spotkań  na  podstawie  umowy  zawartej  z 
Sołtysem wsi albo Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

2. Wynajem i użyczenie, o którym mowa w ust.1 nie może przekraczać okresu jednego 
miesiąca i służyć prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Wyłączone z przekazania są te części mienia komunalnego, w których prowadzona jest 
działalność gospodarcza.

5. 
1. Opłaty za najem mienia znajdującego się w dyspozycji sołectwa, uchwala Rada Miejska, 

w  lV  kwartale  poprzedzającym  rok  budżetowy,  w  którym  będą  obowiązywały, 
uwzględniając zróżnicowanie stawek z uwagi na standard i sposób korzystania z mienia 
na podstawie wniosku Rady Sołeckiej lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2. Wynajmującego mienie obciąża się dodatkowo poza opłatami, o których mowa w pkt 1, 
faktycznie poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi, w tym:

a) za energię elektryczną i gaz wg wskazań licznika,

b) za ilość zużytej wody wg wskazań wodomierza,

c) za ilość odprowadzonych ścieków wg ilości zużytej wody i ceny 1 m3 ścieków 
ustalonej w gminie lub wg faktycznej ceny zakładu usługowego za wywóz 
ścieków.

3. Wynajmujący  za  wyrządzone  uszkodzenia  i  zniszczenia  w  wynajętym  mieniu  ponosi 
koszty ich naprawy.



6.

Opłaty, określone w pkt 5 wnoszone są na podstawie wystawionej faktury w kasie Urzędu 
Gminy lub w banku bezpośrednio na konto Gminy.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MIENIA GMINNEGO
DO PRZEKAZANIA JEDNOSTKOM POMOCNICZYM GMINY RYMANÓW.

Lp. sołectwo/osiedle Składniki mienia gminnego

1. BZIANKA Dom Ludowy

2. DESZNO Dom Ludowy, las gminny o pow. 6,60 ha

3. GŁĘBOKIE Las gminny o pow. 21,04 ha

4. KLIMKÓWKA Dom  Ludowy  i  las  gminny  o  pow.  4,72  ha  w 
Klimkówce i 3,87 ha w Wólce

5. KRÓLIK POLSKI Dom Ludowy i las gminny o pow. 27,43 ha w Daliowej

6. LADZIN Dom Ludowy i las gminny o pow. 21.55 ha położony w 
Klimkówce

7. ŁAZY Budynek byłej szkoły

8. MILCZA Dom Ludowy

9. POSADA GÓRNA Dom Ludowy i las gminny o  pow. 21,20 ha położony w 
Rymanowie Zdroju

10. PUŁAWY Świetlica wiejska

11. RYMANÓW II
POSADA DOLNA

Dom Ludowy i las gminny o pow. 17,00 ha położony w 
Rymanowie Zdroju

12. SIENIAWA Dom Ludowy i las gminny o pow. 19,98 ha

13. WRÓBLIK 
KRÓLEWSKI

Dom Ludowy

14. WRÓBLIK 
SZLACHECKI

Dom Ludowy


