
UCHWAŁA NR LIX/539/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/262/2020 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 (Dz.U. 
2021 poz. 1372 t.j. z późn. zm.) i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz.U. 2021 poz. 305 t.j. z późn. zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/262/2020 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego zmianie ulega 
dotychczasowa treść § 1 która otrzymuje nowe - następujące brzmienie; 

„Udziela się pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania 
publicznego w formie opracowanej dokumentacji technicznej o wartości 18.450,00 zł na zadanie pn. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie 
chodnika w lokalizacji km 25+914 - 26+014 str. lewa w m. Rymanów-Zdrój.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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Uzasadnienie 

Uchwała dotyczy przekazania dla Województwa Podkarpackiego opracowanej dokumentacji projektowej 
na Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w zakresie budowy chodnika 
w m. Rymanów-Zdrój. 

Budowa ww. odcinka chodnika będzie służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze 
wojewódzkiej w związku z zakończeniem budowy basenu kąpielowego przy ul. Zdrojowej w Rymanowie-
Zdroju i koniecznością zapewnienia bezpiecznego dojścia do przystanku komunikacji publicznej. 

Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest udział samorządu gminnego poprzez przekazanie 
dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę drogi, a następnie 
zaakceptowanie wniosku o przyjęcie zadania do realizacji przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

Przygotował Józef Penar 
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