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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

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

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację 
zadania pn. „miejski system zarządzania jakością powietrza” 

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 z późn. zm. ), 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 z późn.zm.) 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. „miejski system zarządzania jakością powietrza” w 
wysokości 9.506 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześć złotych), ponad 
kwotę 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 r. - z wpływów z:  
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych 
oraz podatku rolnego. 

§ 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 czerwca 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „miejski 

system zarządzania jakością powietrza” 

Proponuje się wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację 

zadania pn. „miejski system zarządzania jakością powietrza” w wysokości 9.506 zł. 

System monitoringu prowadzony będzie w 14 punktach pomiarowych na terenie 

Miasta, a bieżąca informacja w tym zakresie udostępniana na stronie internetowej 

Urzędu w zakładce – sprawdź jakim powietrze oddychasz. Zapewnienie środków w 

przyszłorocznym budżecie jest niezbędne w związku z planowanym podpisaniem 

umowy z firmą obsługującą system na okres roku, z terminem płatności w dwóch 

ratach, w tym w 2022 r. – 9.506 zl.   
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