PROJEKT

UCHWAŁA NR……………/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego
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 2021 r.,
poz. 305 t.j.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 r. pomoc
finansową w kwocie 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100) dla
Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka – Bóbrka w km 0+000 do
3+730”.
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
Pismem z dnia 18.02.2021 r. znak WIŚ.7226.6.2021 Wójt Gminy Chorkówka
zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania związanego
z przebudową drogi powiatowej relacji Chorkówka – Bóbrka o numerze P1954R, której
nawierzchnia asfaltowa jest w bardzo złym stanie i wymaga pilnej naprawy. Droga ta
jest łącznikiem pomiędzy Urzędem Gminy w Chorkówce, obok którego znajduje się
skwerek z pomnikiem Ignacego Łukasiewicza, a Bóbrką gdzie znajduje się Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.
W 2022 r. przypada 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza –
wspaniałego wynalazcy, przedsiębiorcy i filantropa żyjącego na terenach Gminy
Chorkówka, w związku z czym planowane są obchody z piękną oprawą. Dodatkowo
wieś Bóbrka promująca postać Ignacego Łukasiewicza przyciąga coraz większą ilość
turystów i niezbędnym jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej i wizualnej na
terenie Gminy Chorkówka.
Uzgodniono, że zadanie realizowane będzie przy współpracy trzech
samorządów: Województwa Podkarpackiego, Powiatu Krośnieńskiego i Gminy
Chorkówka, a inwestorem zadania zostanie Powiat Krośnieński, jako właściciel
i zarządca drogi powiatowej nr 1954R. Szacunkowy koszt przebudowy drogi to kwota
1 mln 200 tys. zł.
Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji zadania, który może stanowić
znaczne obciążenie dla budżetu powiatu, pilną potrzebę przebudowy drogi, jak i wolę
współpracy samorządów w tym zakresie, udziela się pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1954R Chorkówka – Bóbrka w km 0+000 do
3+730”. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej
określi umowa.

