Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Tadeusz Pitrus
dnia 16 lipca 2020 r.

UCHWAŁA NR XXX/305/2020
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 16 lipca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu 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
(Dz.U. 2020 poz. 713 t.j. z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 t.j. z późn. zm.);
Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w 2020 roku Powiatowi Krośnieńskiemu w formie dotacji celowej
na realizację zadania publicznego o nazwie: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rymanów poprzez
przebudowę dróg powiatowych nr 2007R Milcza - Besko oraz nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin”
w wysokości nieprzekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rymanów, a Powiatem Krośnieńskim.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Pismem zn. RIZ.031.8.2020/TW Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zwrócił się z wnioskiem o udzielenie
pomocy finansowej na realizację ww. zadania.
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację część zadania
obejmującego przebudowę drogi nr 2007R Milcza - Besko w Milczy.
Część zadania obejmująca przebudowę drogi nr 2008R Wróblik Królewski - Ladzin została zakończona
i przekazana do użytku. Przebudowa drogi nr 2007R Milcza - Besko w Milczy jest w trakcie realizacji
z planowanym terminem zakończenia w miesiącu sierpniu 2020 r.
Warunkiem realizacji zadania w pełnym zakresie jest udział samorządu gminnego w formie pomocy
finansowej.
Przygotował Józef Penar
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