PROJEKT

UCHWAŁA Nr . . . /. . . /15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia………………..
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Borowa
Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
1. Udziela się w 2015 r. dotacji celowej dla Gminy Borowa w wysokości 20 000, 00 zł na
realizację zadania własnego Województwa Podkarpackiego polegającego na
zasilaniu przepompowni wód opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków
drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego
skrzynki mostu na Wiśle.
2. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczenia dotacji celowej określi
odrębne porozumienie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr
/
/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się
pismem znak: PZDW-WP-0220/97/20145 z dnia 23 lutego 2015 r. o przekazanie Gminie
Borowa dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego tj. na realizację
zadania własnego Województwa polegającego na zasilaniu przepompowni wód
opadowych i roztopowych, oświetleniu znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją
pogodową oraz oświetlenia wewnętrznego skrzynki mostu na Wiśle.
W związku z zakończeniem realizacji oświetlenia drogowego dla zadania
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007
– 2020 pn.: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi
wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą woj. 875”, ww. dotacja celowa jest
niezbędna do skutecznego zawarcia z Wójtem Gminy Borowa umowy dotyczącej
utrzymania oświetlenia drogowego mostu na rzece Wiśle w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 764 i odcinka drogi 764 w obrębie Gminy Borowa.
Dla zabezpieczenia niezbędnej ilości energii elektrycznej dla budowanych
urządzeń drogowych zgodnie z warunkami energetycznymi wybudowano abonencką
stację transformatorową z której są zasilane przepompownia wód opadowych
i roztopowych, oświetlenie znaków drogowych aktywnych wraz ze stacją pogodową,
oświetlenie wewnętrzne skrzynki mostu oraz oświetlenie drogowe.
Opomiarowanie poszczególnych urządzeń zgodnie z ww. warunkami jest
realizowane po stronie abonenta i dystrybutor energii nie podpisze umowy dystrybucyjnej
rozdzielnie. W związku z powyższym PZDW w Rzeszowie zobowiązuje się dokonać
w terminie do 31.12.2015 r. rozdzielenia mocy w istniejącym układzie zasilania w taki
sposób, aby każda ze stron mogła zawrzeć oddzielną Umowę dostawy energii
elektrycznej.
Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana z wydatków bieżących
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

