
UCHWAŁA NR ……/……/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220  

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 

ze zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 r. pomoc finansową 

w kwocie 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100)  

dla Powiatu Kolbuszowskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej  

na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 9 do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 875. 

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 

Do UCHWAŁY NR ……/……/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Kolbuszowskiego. 

 

 

 

Starosta Powiatu Kolbuszowskiego pismem znak ZDP.7110.P.62.19  

z dn. 11.12.2019r. zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na remont 

odcinka starodroża drogi wojewódzkiej Nr 875, która na podstawie art. 10 ust. 5e 

ustawy o  drogach publicznych uzyskała kategorię drogi powiatowej w związku 

z zakończeniem realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”. 

Zgodnie z pismem Starosty, na przedmiotowym odcinku drogi występują liczne 

spękania na szerokości jezdni oraz spękania nawierzchni przy krawędzi jezdni  

jak również koleinowanie nawierzchni.  

 Niezadowalający stan techniczny występuje na odcinkach w km:    

- 27+934 – 28+374, 

- 29+634 – 30+160, 

- 33+054 – 33+404 

 (łączna długość 1316 mb).  

 Uwzględniając średnią cenę remontu kilometra drogi o standardzie byłej DW 

875, tj. 400 000,00 zł/kmb drogi, proponuje się udzielić dotacji w wysokości ok. 40% 

kosztów wykonania tego remontu – 210 000,00 zł.  

  

 

 

 

 


