
UCHWAŁA NR L/451/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 9 lipca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/410/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Podkarpackiemu 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. ze zm.); 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIV/410/2021 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego wprowadza 
się następujące zmiany: "§ 1. ust 1 otrzymuje brzmienie: „Udziela się pomocy finansowej w 2021 roku 
Województwu Podkarpackiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego o nazwie: 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 relacji Brzozów - Rymanów - Daliowa polegająca na budowie 
chodnika w miejscowości Królik Polski” w wysokości nieprzekraczającej kwoty 802 000 zł (słownie: osiemset 
dwa tysiące złotych złotych)." 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na rozpoczęcie 
w 2021 r. realizacji zadania obejmującego budowę chodnika w m. Królik Polski. 
Na realizację odcinka od górnego przystanku autobusowego do mostu na rzece Tabor zawarta została 
umowa z wykonawcą przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
Podjęcie Uchwały umożliwi zwiększenie zakresu wykonania robót w 2021 r. w zakresie budowy chodnika 
przy DW 887 do okolicy remizy OSP. 

Przygotował Józef Penar
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