
 
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………/……/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………………. 2021r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Łańcut. 

 

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 79.739,35 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 

siedemset trzydzieści dziewięć złotych 35/100) dla Miasta Łańcut 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji burzowej 

w ciągu ulicy Kwiatowej w Łańcucie”. 

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 

 

Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Pan Michał Mglej pismem z dnia 24 maja 

2021 r. (znak: GKI.7013.19.4.2021) zwrócił się z prośbą o przeznaczenie dotacji 

z budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie kanalizacji burzowej w ciągu 

ulicy Kwiatowej w Łańcucie. 

Istniejąca kanalizacja deszczowa przy ul. Kwiatowej w Łańcucie jest w złym 

stanie technicznym i wymaga przebudowy. 

Dodatkowo Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Pan Michał Mglej 

poinformował, że zrzucając wody opadowe i roztopowe ze swoich zlewni korzystają 

również inne Podmioty, których procentowy udział w wykorzystaniu kolektora wynosi: 

1) Gmina Miasto Łańcut – 3% 

2) Powiat Łańcucki – 54% 

3) Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. – 23% 

4) Muzeum Zamek w Łańcucie – 20%. 

Wartość kosztorysowa ww. zadania wynosi 498.696,73 zł brutto. 

Proponowany przez Zastępcę Burmistrza Łańcuta podział kosztów w realizacji 

zadania przedstawia się następująco: 

1) Gmina Miasto Łańcut finansuje zadanie w wysokości – 100.000,00 zł brutto, 

2) Powiat Łańcucki w wysokości – 227.257,13 zł brutto, 

3) Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. w wysokości – 91.700,25 zł brutto, 

4) Muzeum Zamek w Łańcucie w wysokości – 79.739,35 zł brutto. 

Część zadania pod przebudowywaną drogą krajową Nr 4 w Łańcucie została 

już zrealizowana przez firmę Budimex – Generalnego Wykonawcę Robót. 

Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Pan Michał Mglej nadmienił, że Muzeum 

Zamek w Łańcucie nie posiada własnych środków, a Samorząd Województwa nie 

może przeznaczyć instytucji kultury dotacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 

na realizację inwestycji, która dotyczy budowli nie będącej jej własnością, w związku 

z czym zwrócił się o udzielenie pomocy finansowej Miastu Łańcut na realizację 

ww. inwestycji w wysokości 79.739,35 zł. 

Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji pozwoli w pełni przejąć wody opadowe 

z terenów przyległych do ul. Kwiatowej wyżej wymienionej zlewni (Podmiotów) oraz 

zabezpieczy przed zalewaniem nieruchomości, infrastrukturę drogową zlokalizowaną 

na trasie przebiegu kolektora kanalizacji deszczowej, co na dzień dzisiejszy  

przy ulewnych deszczach jest sprawą priorytetową. 

Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej 

określi umowa. 

 


