
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……/……/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 t.j.) 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 

W Uchwale Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 

2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Komańcza § 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„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 Gminy 

Komańcza z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zimowego i letniego 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 zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 31 sierpnia podjął Uchwałę 

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej  w wysokości 120 000,00 zł z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza  na zakup sprzętu do zimowego 

utrzymania chodników. 

Gmina Komańcza pismem znak IG.721.01.2020.T z dn. 06.10.2020r. zwróciła 

się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu o utrzymanie letnie chodników. Wartość 

dotacji nie ulega zmianie.  

Zmiana ta pozwoli Gminie na dokonanie zakupu sprzętu do zimowego i letniego 

utrzymania chodników, co umożliwi na całoroczne prowadzenie akcji utrzymania 

ciągów pieszych.  

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.  

 


