
 
UCHWAŁA NR……………/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Łańcuckiego 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 

220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 869 z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020r. pomoc 

finansową w kwocie 423 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia trzy tysiące 

zł 00/100) dla Powiatu Łańcuckiego z przeznaczeniem na realizację zadań 

związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze mostowej 

dróg powiatowych wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku. 

2. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej 

określi umowa. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W związku z ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku powstały liczne 

szkody w infrastrukturze dróg na terenie województwa podkarpackiego mające 

charakter klęski żywiołowej.  

Zarządcy poszczególnych kategorii dróg przystąpili do usuwania uszkodzeń dróg 

i mostów, ale ze względu na szacowaną wysokość strat, nie są w stanie bez pomocy 

finansowej z zewnątrz dokonać koniecznych napraw. 

Przyjęto następującą zasadę udzielania dofinansowania dla Powiatów 

Województwa Podkarpackiego, które najbardziej ucierpiały w skutek powodzi 

w czerwcu 2020 roku: kwota wyjściowa dofinansowania 200 000,00 zł oraz dodatkowe 

środki finansowe uzależnione od wielkości szkód powodziowych, możliwości 

wykorzystania dotacji w 2020 roku przez powiat oraz ilości obiektów mostowych 

wymagających natychmiastowej interwencji. 

Powiat Łańcucki zwrócił się o pomoc finansową przedstawiając protokoły komisji 

szacującej straty powodziowe w infrastrukturze drogowej na swoim terenie wycenione 

na 15 040 000,00 zł. 

W związku z tym, że kwota możliwej do udzielenia dotacji zaspokoi tylko część 

potrzeb Powiat sprecyzował zadania do wykonania, wskazując na odtworzenie 

mostów w ciągach dróg:  

− Nr 1546R Husów – Hadle Szklarskie w m. Tarnawka w km 4+262, 

− Nr 1547R Albigowa – Handzlówka w m. Handzlówka w km 1+750 i 4+082. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz to, że Województwo samo poniosło straty 

w infrastrukturze dróg wojewódzkich spowodowane ulewnymi opadami deszczu i nie 

otrzymało na ten cel dotacji z budżetu państwa, a także mając na uwadze trudną 

sytuację finansową ww. JST, proponuje się udzielić Powiatowi Łańcuckiemu wsparcia 

finansowego w wysokości 423 000,00 zł. 

Kwota ta nie rozwiązuje problemu sfinansowania całości napraw, ale pomoże 

Powiatowi Łańcuckiemu w trudnej sytuacji finansowej na najpotrzebniejsze naprawy 

uszkodzonych dróg i mostów. 


