
INFORMACJA 

 

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

 
Podczas   IX sesji Rady Miejskiej w Rymanowie, która odbyła się w dniu 20 maja 

2011 roku podjętych zostało 12 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 IX/88/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rymanów na 
lata 2011  - 2015 została pozytywnie zaopiniowana przez Wydział Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i uzyskała legalizację. 

 

 - uchwała Nr  IX/89/11  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania jest w trakcie realizacji . Do końca czerwca br. zostanie  powołany Zespół 
Interdyscyplinarny przez Burmistrza Gminy Rymanów. 

 - uchwała Nr  IX/90/ 11  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
z wodociągu komunalnego oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków świadczone przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie uzyskała legalizację Taryfy zostały 
ogłoszone i podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 - uchwała Nr  IX/91/11  w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rymanów liczby punktów 
sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży weszła w 
życie i została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 
dnia 31.05.2011 r Nr 79 , poz. 1359. 

 - uchwała Nr  IX/92/11  w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między 
Bołgradzkim Regionem ( Ukraina) a Gminą Rymanów ( Polska) została wykonana. W 
dniu 22 maja br. w Rymanowie Zdroju została podpisana umowa o współpracy przez 
Burmistrza Gminy Rymanów Wojciecha Farbańca oraz Szefa Bołgradzkiej Państwowej 
Rejonowej Administracji Michaiło Sakadieva. 

 - uchwała Nr  IX/93/11  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
komunalizacji mienia jest realizowana. Powołana komisja kontynuuje prace związane z 
komunalizacją mienia na rzecz Gminy Rymanów. 

 - uchwała Nr  IX/94/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w Rymanowie jest w trakcie realizacji. Został 
wykonany operat szacunkowy nieruchomości. Po podpisaniu protokołu uzgodnień 
sporządzony zostanie akt notarialny. 

 - uchwała Nr  IX/95/11  w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów, położonej w 
Rymanowie jest w trakcie realizacji. Wykonany został operat szacunkowy nieruchomości, 
sporządzony wykaz  oraz następnie zostanie ogłoszony przetarg. 



 - uchwała Nr  IX/96/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Rymanów działki położonej w Posadzie Górnej jest w trakcie 
realizacji. Zostało wysłane pismo do zainteresowanej strony w sprawie dostarczenia 
niezbędnych dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego. 

 - uchwała Nr  IX/97/11  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy zgody na zawarcie 
umowy zamiany nieruchomości położonych w Bziance jest w trakcie realizacji. Zebrane 
zostały niezbędne dokumenty oraz opinia biegłego rzeczoznawcy w sprawie ustalenia 
wartości zamienianych działek niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego. 

 

 - uchwały Nr  IX/98/11  w sprawie zmiany w w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Rymanów oraz  Nr  IX/99/11  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok są 
wykonywane. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W okresie od 16 maja 2011 r. do 16 czerwca 2011 r. Burmistrz Gminy wydał 14 
zarządzeń w sprawach: 

 

 powołania komisji przetargowej-3 zarządzenia 
 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,użyczenia oraz dzierżawy  - 2 

 zarządzenia, 
 zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok- 2 zarządzenia, 
 realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie- 3 zarządzenia, 
 przeznaczenia środków budżetowych na zadanie „ Remont mostu drogowego przez 

rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju – Desznie, 
 regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „ Młode Orły”, 
 ustalenia ceny wywoławczej, 
 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie, 
 
 Wszystkie zarządzenia dostępne są na stronie   www.rymanow.pl  w Biuletynie Informacji 

Publicznej w zakładce zarządzenia 2011 rok. 

http://www.rymanow.pl/

