
UCHWAŁA NR XLVIII/431/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 28 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Krosno 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. ze 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. 2021 poz. 305 t.j.); 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w 2022 roku Gminie Miasto Krosno w formie dotacji celowej na 
realizację zadania publicznego pn.: „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie” w wysokości  20.000 zł (słownie: dwadzieścia 
tysięcy złotych).  

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczania środków określone zostaną 
w umowie zawartej z Gminą Miasto Krosno. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 54EC2E2D-EBFD-48D8-87C7-814D06CDC58D. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

Pismem z dnia 17.05.2021 r. Prezydent Miasta Krosna zwrócił się do Burmistrza Gminy Rymanów 
z prośbą o przyznanie pomocy finansowej dla Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie wykonania 
wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej dla zadania „Budowa Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej w miejscowości Dukla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie” 

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dukla jest niezbędna, analiza ostatnich 
dziesięciu lat ratownictwa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP Krosno pokazuje niewystarczające 
zabezpieczenie południowej części powiatu krośnieńskiego. Budowa i późniejsze funkcjonowanie JRG 
w Dukli stanowić będzie również istotny element poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie z uwagi na 
niewielką odległość do węzła komunikacyjnego na szlaku S-19 Via Carpatia 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Opracował: 

Grzegorz Wołczański
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