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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację 
zadania pn. „Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” 

Na podstawie art. 18  ust.2 pkt 9 lit. e 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 2022 r. na 

realizację zadania pn. „Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” w 
wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), ponad kwotę 
wydatków zaplanowaną w budżecie Miasta Krosna na 2021 rok. 

§ 2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 zostanie pokryte z dochodów 
własnych Miasta przewidzianych w budżecie na 2022 rok – z wpływów z: 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz opłaty skarbowej. 

§ 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. „Park 

Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” 

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. w  wysokości 

400.000 zł na realizację zadania pn. „Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie” (na 2021 

r. zaplanowano środki w wysokości 86.800 zł). Środki zabezpiecza się w związku z 

planowanym ogłoszeniem przetargu na prace budowalne i konserwatorskie 

zabytkowych murów Klasztoru OO.Franciszkanów (Miasto prowadzić będzie 

inwestycję jako inwestor zastępczy). Prace polegały będą na demontażu istniejącego 

muru, który pod wpływem osuwającej się ziemi ze skarpy uległ znacznemu 

przechyleniu, wykonaniu muru oporowego i systemu odprowadzania wody deszczowej 

oraz rekonstrukcji zabytkowego muru. Roboty podzielone będą na dwa etapy, z czego 

druga płatność przewidziana jest na 2022 r.    
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