
 
 

UCHWAŁA NR               /15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .....        2015 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla JST na terenie województwa podkarpackiego. 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz.1392) 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 

1. Udziela się pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu 

Leżajskiego w wysokości 40651,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi 

powiatowej 1268R Kopanie Żołyńskie - Grodzisko Dolne. 

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 

 

 

Pan Marek Śliż Starosta Powiatu Leżajskiego pismem z dnia 30.10.2015.r zwrócił się do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej przez 

Zarząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1268R 

Kopanie Żołyńskie  - Grodzisko Dolne. 

Stan techniczny tej drogi zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego 

korzystających z tego obiektu. 

Całkowity koszt modernizacji tej drogi został skalkulowany na kwotę około 470 000,00 zł 

a Starostwo Powiatowe ze swojego budżetu jest w stanie pokryć jedynie cześć kosztów tej 

modernizacji i liczy na dofinansowanie darczyńców. 

Biorąc pod uwagę to, droga ta na jednym z jej odcinków łączy się z drogą wojewódzką 

Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary i w przypadku zdarzeń drogowych na drodze 

wojewódzkiej Nr 877 skutkujących ograniczeniami w ruchu, przedmiotowy odcinek drogi powiatowej 

może stanowić objazd dla uczestników ruchu drogi wojewódzkiej Nr 877. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest dofinansowanie ze strony Województwa 

Podkarpackiego części kosztów modernizacji tego obiektu. 

 

 


