
 

UCHWAŁA NR……………/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Miasto Tarnobrzeg. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 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 2021 r. pomoc finansową  

w kwocie 231 500,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) dla 

Gminy Miasto Tarnobrzeg z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 

obwodnicy miasta Tarnobrzeg”. 

2. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej określi 

umowa. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr XVIII/296/20 z dnia  

27 stycznia 2020 r. udzielił pomocy finansowej dla Gminy Miasta Tarnobrzega w wysokości 

1 mln zł na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. W dniu 4 marca 

2020 r. Województwo Podkarpackie zawarło umowę Nr 1/2020 z Gminą Miasto Tarnobrzeg, 

która określiła szczegółowe warunki i tryb przekazania tej pomocy. Pomoc finansowa 

zgodnie z zapisami umowy miała być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15 grudnia 2020 r. 

Gmina Miasto Tarnobrzeg realizując zadanie w roku 2020 zwróciła się o przekazanie 

dwóch transz pomocy finansowej (w miesiącu marcu 580 000,00 zł. oraz w sierpniu 

188 500,00 zł). Łącznie w roku 2020 przekazano dla Gminy Miasta Tarnobrzeg pomoc 

finansową w wysokości 768 500,00 zł (pozostała część dotacji w wysokości 231 500,00 zł). 

Przekazana pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tarnobrzeg została rozliczona. 

Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek pismem z dnia 9 grudnia 2020 r., 

znak RMF-042.3.2019 zwrócił się z prośbą o przesunięcie niewykorzystanej części dotacji na 

rok 2021. Poinformował, że przyznana Gminie dotacja została przeznaczona na zapłatę za 

dokumentację wykonawczą opracowaną przez firmę Lafrentz Polska Spółka z o.o. 

z Poznania. Powodem przesunięcia niewykorzystanej dotacji na przyszły rok są opóźnienia 

w zakresie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia – decyzji ZRID. 

Zgodnie z zawartą ugodą sądową pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, a firmą Lafrentz Polska 

Spółka z o.o. z Poznania z dnia 13 marca 2020 r. Wykonawca dokumentacji może wystąpić 

o płatność za etap III (przekazanie dokumentacji wykonawczej) i etap IV (uzyskanie ZRID) 

dopiero po wydaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki przedmiotowej decyzji ZRID. 

W chwili obecnej procedowanie decyzji jest na etapie końcowym, a termin przedłużenia się 

czynności administracyjnych w przedmiocie jej wydania spowodowany jest koniecznością 

uzyskania przez Gminę Miasto Tarnobrzeg zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – 

budowlanych, niezbędnej do realizacji zadania.  

Wobec powyższego w roku 2020 nie było podstaw formalno - prawnych, aby Gmina 

Miasto Tarnobrzeg dokonała płatności na rzecz Wykonawcy zadania, wykorzystując środki 

otrzymane z budżetu Województwa na rok 2020 w wysokości 231 500,00 zł. Decyzja ZRID 

najprawdopodobniej wydana zostanie końcem miesiąca stycznia 2021 r., w związku z czym 

Gmina Miasto Tarnobrzeg będzie wówczas zobowiązana dokonać tej płatności. 

Biorąc powyższe wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Miasto 

Tarnobrzeg na realizację przedmiotowego zadania w roku 2021 w wysokości 231 500,00 zł. 


