
UCHWAŁA NR LIX/529/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania 
publicznego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
2021 poz. 1372 ze zm.) i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
2021 poz. 305 ze zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Udzielić pomocy rzeczowej w 2022 roku dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 
publicznego w formie dokończenia zadań pn; 

1) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika 
w lokalizacji km 0+803 - 2+196 w m. Sieniawa, 

2) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika 
w lokalizacji km 15+192 - 16+530 str. prawa w m. Milcza i Wróblik Szlachecki, 

3) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika 
w lokalizacji km 29+000 -30+642 str. prawa w m. Królik Polski. 

§ 2. Środki na realizację zadań pochodzić będą ze środków rządowych w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.950.000 zł oraz środków własnych Gminy 
Rymanów w kwocie 3.500.000 zł . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LVII/522/2021 Rady Miejskiej 
w Rymanowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Uchwała dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego w formie dokończenia 
budowy chodników rozpoczętych w latach wcześniejszych. 

Gmina Rymanów uzyskała wstępną promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Dokończenie budowy chodników przy drogach 
wojewódzkich nr 887 i 889 na terenie Gminy Rymanów” 

Warunkiem koniecznym realizacji zadania jest zabezpieczenie udziału własnego Gminy Rymanów. Na 
podstawie Uchwały Nr LVII/522/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego przeznaczono na udzielenie pomocy ze 
środków własnych Gminy Rymanów przeznaczono kwotę 600.000 zł. 

Na podstawie przeprowadzanego postępowania w trybie podstawowym ustalono, że sumaryczna wartość 
najkorzystniejszych ofert przekracza kwotę przewidzianą na realizację całości zadań. Dla rozstrzygnięcia 
postępowania i zawarcia umów konieczne jest zwiększenie kwoty ze środków własnych Gminy Rymanów 
z kwoty 600.000 zł do kwoty 3.500.000 zł. 

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione. 

Przygotował Józef Penar 
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