
UCHWAŁA NR ……/……/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz. 

 

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 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)  

dla Miasta i Gminy Zagórz z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego 

utrzymania chodników. 

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 Miasta i Gminy Zagórz. 

 

 

Burmistrz Gminy Zagórz pismem RGK.7021.11.2020 z dn. 18.02.2020r. zwrócił 

się o przyznanie dotacji celowej na zakup ciągnika do odśnieżania chodnika  

przy drodze wojewódzkiej 892 Zagórz – Komańcza. 

Koszt takiego ciągnika oscyluje w granicach 120 000,00 zł (kwota 

ujednolicona).  

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pozytywnie opiniuje 

zakup takiego sprzętu dla ww. Gminy, który umożliwi jej wykonywanie zimowego 

utrzymania chodników w ciągach dróg wojewódzkich.  

W opinii PZDW, sprzęt ten usprawni dotychczas wykonywaną pracę przy 

zimowym utrzymaniu przedmiotowych chodników. Ważnym czynnikiem jest również 

fakt, że Gmina utrzymując te chodniki zwolni PZDW od odpowiedzialności w stosunku 

do osób trzecich oraz wyeliminuje pracę służb PZDW. 

Według wyliczeń PZDW, korzyść finansowa dla Województwa z tej formy 

utrzymania chodników przez Gminę wystąpi już po ok. 2 latach. 

Kwestia ta została przedstawiona Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 18 marca br., a Zarząd wyraził wstępną 

zgodę na realizację tej inicjatywy.  

Niemniej jednak Zarząd Województwa zdecydował, że przed rozpoczęciem 

procedury udzielenia dotacji dla Gminy, PZDW w Rzeszowie winien podpisać z Gminą 

stosowną umowę użyczenia części pasa drogowego ws. utrzymania wybranych 

odcinków chodników w ciągach dróg wojewódzkich. 

 

 



PZDW w Rzeszowie podpisał z Gminą Zagórz stosowną umowę użyczenia 

części pasa drogowego ws. utrzymania wybranych odcinków chodników w ciągach 

dróg wojewódzkich – na okres 10 lat, tj. od 01.07.2020 r. do 30.06.2030r. 

Uwzględniając powyższe udzielenie dotacji Gminie Zagórz jest zasadne 

a w dłuższym okresie czasu umożliwi zaoszczędzić środki budżetu Województwa 

wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.  

 


