
Projekt 
 
z dnia  19 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację 
zadania pn. „usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie 

miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym” 

Na podstawie art. 18  ust.1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713, zm. Dz. U. z 2020 r., 
poz.1378), art.12 pkt 11 w zw. z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 ) i art. 3 pkt 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz.305) 

uchwala się, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2024  

na realizację zadania pn. „usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na 
terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym” w łącznej 
wysokości 103.000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych). 

2. Zobowiązania w poszczególnych latach wyniosą: 
1) w 2022 r. – 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych); 
2) w 2023 r. – 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych); 
3) w 2024 r. – 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów 
własnych Miasta przewidzianych w budżetach na lata 2022 - 2024 - z 
wpływów z:  podatku od nieruchomości, opłaty skarbowej oraz podatku od 
spadków i darowizn. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. 
„usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz 
parkowanie ich na parkingu strzeżonym”  
 
Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2024 w  
łącznej wysokości 103.000 zł na realizację zadania pn. „usuwanie i przemieszczanie 
pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu 
strzeżonym”, które zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym należy do zadań własnych gminy i powiatu. Obowiązek ten w 
szczególności dotyczy pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub 
których stan wskazuje na to, że nie jest używany. W myśl powołanej ustawy 
właściciele usuwanych pojazdów obciążani będą z tego tytułu opłatami wg stawek 
ustalanych corocznie przez Radę Miasta/ 
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