
UCHWAŁA NR XXXV/331/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 9 września 2020 r. 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów 
komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) i art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) - 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zaciąga się w 2020 r. zobowiązanie na rok 2021 na realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów 
komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których 
zamieszkują mieszkańcy” do wysokości 800 000,00zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) ponad kwotę 
wydatków określoną w budżecie Gminy na 2020 rok. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy, przewidzianych 
w budżecie na 2021 rok w kwocie 800 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem zleca się 
Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

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

Zgodnie z Art. 6d. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia
publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Realizując niniejszy zapis ustawy konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację
zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach
administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy”.

Opracował: Krzysztof Zięba
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