
UCHWAŁA NR X/132/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową zabezpieczenia

przez Gminę Rymanów prawidłowego wykorzystania pomocy w kwocie 500 000,00 zł na 
realizację projektu pn. „Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym 

w Rymanowie-Zdroju Gmina .Rymanów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „c” w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na udzielenie zabezpieczenia w 2019r. przez Gminę Rymanów prawidłowego 
wykorzystania pomocy w kwocie 500 000,00 zł na realizację operacji pn. „Budowa fontanny wraz z komorą 
sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju Gmina Rymanów” umowa w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20142020.

2. Zabezpieczenie zostanie udzielone w formie weksla niezupełnego (in blanco) oraz poprzez złożenie 
deklaracji wekslowej, do wysokości otrzymanej pomocy w kwocie 500 000,00, łącznie z odsetkami liczonymi 
jak dla zaległości podatkowych, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu.

§ 2. Zobowiązanie o którym mowa w §1 zostanie pokryte w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności 
końcowej z dochodów własnych Gminy przewidzianych w budżecie Gminy, w tym z podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transportowych z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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