
UCHWAŁA NR XIV/161/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/53/19 z dnia 18 stycznia 
2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację 

zadania publicznego.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.);

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/53/19 z dnia 18.01.2019r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na 
realizację zadania publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 24+600 - 24+700 
w miejscowości Posada Górna” w wysokości nieprzekraczającej kwoty 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr V/53/19 z dnia 18.01.2019r. uchwalono
o udzieleniu pomocy rzeczowej w 2019 roku dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów -
Rymanów - Daliowa w km 24+600 - 24+700 w miejscowości Posada Górna” w wysokości
nieprzekraczającej kwoty 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Ze względu na niezakwalifikowanie do realizacji zadania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego
udzielenie pomocy finansowej stało się bezprzedmiotowe.

Podjęcie Uchwały spowoduje dokonanie stosownych zmian w budżecie Gminy Rymanów, co umożliwi
przeznaczenie tej kwoty na realizację zadań bieżących.

Przygotował; Józef Penar
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