
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR……………/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Bieszczadzkiego 

 

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 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) dla Powiatu 

Bieszczadzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi 

powiatowej Nr 2291R Trójca – Arłamów”. 

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 znak KD.7134.3.7.2021 z dnia 15 marca br. Starosta Bieszczadzki 

zwrócił się z prośbą o udzielenie w 2021 roku pomocy finansowej dla Powiatu 

Bieszczadzkiego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej Nr 2291R 

Trójca – Arłamów.  

Pilna, nie planowana na rok 2021 konieczność  wykonania remontu nawierzchni 

odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca – Arłamów o długości 1,870 km jest 

związana  z  wytyczeniem „Premii Górskiej w Arłamowie” w ramach przebiegu w lipcu 

2021 roku etapu wyścigu 78. Tour de Pologne na trasie Sanok - Ustrzyki Dolne –

Arłamów - Bircza – Rzeszów z Górską Premią 0, w Arłamowie, organizowanego przez 

Pana Czesława Langa. 

Organizatorzy Tour de Pologne szosowego wyścigu kolarskiego dookoła Polski 

na terenie Bieszczad wyznaczyli dodatkowo premię górską w Arłamowie  

i po sprawdzeniu stanu nawierzchni wskazali, że odcinek drogi powiatowej                       

Nr 2291R nie spełnia warunków do bezpiecznego przeprowadzenia imprezy. 

Wobec powyższego Organizatorzy imprezy zwrócili się o pilne wykonanie 

remontu nawierzchni do miesiąca lipca 2021r. 

Remont odcinka drogi powiatowej w zakresie nawierzchni oszacowano  

na kwotę 695 295,06 zł – informacja RDW Ustrzyki Dolne. Natomiast Powiat 

Bieszczadzki wycenia zadanie na kwotę ponad 300 000,00 zł i wnioskuje o 50% 

wsparcie Województwa w realizacji robót budowlanych. W związku z wykonywaniem 

planowanych inwestycji i zadań bieżących budżet powiatu bieszczadzkiego nie 

udźwignie dodatkowego wydatku. 

Zaznaczyć należy, że zorganizowanie tego typu imprezy sportowej na terenie 

Bieszczad  jest  znaczące dla promocji Regionu i pokazania walorów podkarpackich 

pięknych okolic, poprzez  transmisje telewizyjne i nagłośnienie medialne a także 

wpłynie dodatnio na rozwój gospodarczy i  turystyki.   

Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji zadania, który może stanowić 

znaczne obciążenie dla budżetu powiatu, pilną potrzebę remontu drogi, jak i wolę 

współpracy samorządów w tym zakresie, udziela się pomocy finansowej Powiatowi 

Bieszczadzkiemu w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 2291R Trójca – Arłamów”. Szczegółowe 

zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa. 

 

 


