
 

Projekt 

 

UCHWAŁA NR  ......./….../14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ........ 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego 

 

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

województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 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 2013 r., 

poz. 885, z późn. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiemu w kwocie 100 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 

wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” 

realizowana w ramach zadania finansowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 2113R Pastwiska – Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz  

z dojazdami w miejscowości Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

UZASADNIENIE 

 

Pan Sebastian Niżnik, Starosta Powiatu Sanockiego, pismem znak; PP.041.5.2014  

z dnia 11.04.2014 roku, zwrócił się do Marszałka Województwa Podkarpackiego  

z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 złotych dla 

Powiatu sanockiego na budowę nowego mostu wraz z dojazdami w m. Pastwiska na 

rzece Wisłok  w ramach realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R 

Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” realizowana  

w ramach zadania finansowego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska 

– Puławy, polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz z dojazdami w miejscowości 

Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488”. 

W ww. piśmie Starosta informuje, że droga powiatowa nr 2113R Pastwiska – 

Puławy, w ciągu której znajduje się uszkodzony obiekt mostowy stanowi jedyne 

połączenie komunikacyjne miejscowości Puławy, Rudawka Rymanowska i Wisłoczek. 

Z uwagi  na położenie w obszarze aktywnym rolniczo, droga umożliwia bezpośredni 

dostęp do miejsc upraw rolniczych, ogrodniczych i hodowlanych. Jej przejezdność 

determinuje dostęp do ważnych punktów komunikacji zbiorowej i szkolnej na przestrzeni 

całego roku, ale również  jako jedyna umożliwia dostęp środków pomocy w momencie 

bezpośredniego zagrożenia życia  (ambulans, pogotowie gazowe, straż pożarna). 

Dodatkowo droga ta jest wykorzystywana do transportu pozyskiwanego w tym rejonie 

drewna oraz pożytków upraw rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, co stanowi główny 

przedmiot działalności gospodarczej regionu. 

Droga nr 2113R Pastwiska – Puławy jest ważnych szlakiem komunikacyjnym, 

przenoszącym ruch turystyczny do miejsc atrakcyjnych zarówno pod względem 

przyrodniczym jak i turystyczno – rekreacyjnym (wyciąg narciarski w Puławach, ośrodek 

jeździectwa wierzchowego i stadnina koni huculskich, szlaki turystyczne górnego 

Wisłoka oraz obszarów chronionych Beskidu Niskiego, Ostoi Jaśliskiej) oraz 

gospodarstw agroturystycznych, gdzie przyjeżdżają w celach wypoczynkowych – 

rekreacyjnych turyści. 

Z uwagi na fakt, że realizacja przedmiotowego zadania ma charakter 

ponadregionalny, jest niezmiernie istotna dla podniesienia rozwoju oraz 

konkurencyjności regionu. 

 
 


