
UCHWAŁA NR LXIX/604/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę Nr LIX/529/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 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. 2022 poz. 559 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. 2022 poz. 1634 t.j. ze zm.); 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 wprowadza 
się następujące zmiany: 

§ 2. otrzymuje brzmienie: „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 3.470.394,91 zł. 

§ 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 

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

Gmina Rymanów uzyskała 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” w kwocie 7.950.000,00 zł. 

Warunkiem koniecznym realizacji zadania jest udział własny Gminy Rymanów. Na podstawie Uchwały 
Nr XLX/529/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego przeznaczono na udzielenie pomocy ze środków 
własnych Gminy Rymanów kwotę 3.500.000,00 zł. 

W wyniku przeprowadzanego postępowania w trybie podstawowym łączna wartość zrealizowanych 
zadań zamknęła się kwotą 11.420.394,91 zł, z czego kwotę 3.470.394,91 zł stanowią udział własny Gminy 
Rymanów. 

W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest uzasadnione. 

Przygotował Józef Penar 
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