
UCHWAŁA NR XXXIX/355/2020 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/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” zmienionej Uchwałą 

nr XXXV/342/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie 
zmiany Uchwały nr XXXVII/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. W uchwale Nr XXXV/331/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 9 września 2020 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w §1 zostanie pokryte z dochodów własnych Gminy, 
przewidzianych w budżecie na 2021 rok w kwocie 850 554,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

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

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony) na
realizację zadania pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych
w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy” wpłynęła 1 oferta
na kwotę 850 554,00zł. W związku z powyższym celem rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy
z wykonawcą konieczne jest zwiększenie zaciąganego zobowiązania.

Przygotował: K. Zięba

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym.
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