
UCHWAŁA NR LXII/560/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy. 

Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 2022 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Rymanów udziela pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Ukrainy poprzez nieodpłatne 
przekazanie używanych pojazdów pożarniczych będących własnością Gminy Rymanów: 

1) STAR 244 GBA 2,5/16, 

2) STAR 200 GBM 2,5/8, w formie darowizny. 

§ 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 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, która 
weszła w życie 12 marca br. oraz zmieniona ustawa o samorządzie gminnym umożliwia jednostkom 
samorządu terytorialnego udzielanie pomocy (także finansowej) społecznościom lokalnym i regionalnym 
innych państw. 

Przedmiotowe samochody pożarnicze określone w projekcie uchwały są własnością Gminy Rymanów, 
a użytkowane w jednostkach: 

- STAR 244 GBA 2,5/16 rok prod. 1979, nr rej. RKR 27862 w OSP KSRG Rymanów, 

- STAR 200 GBM 2,5/8 rok prod. 1988, nr rej. RKR E826 w OSP Posada Górna. 

Udzielenie pomocy rzeczowej w postaci nieodpłatnego przekazania pojazdów pożarniczych snie osłabi 
zdolności operacyjnych przekazujących jednostek OSP. Zamiar nieodpłatnego przekazania pojazdów 
uzyskał akceptację Zarządu Gminnego OSP w Rymanowie, a także koordynowany jest przez służby 
Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie. 

Opracował: Grzegorz Wołczański 
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