
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ....../......../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ........................................ 

 

w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego 

dotacji dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych  

w relacji Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”. 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z 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 

Udziela się w roku 2021 ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego  

na rzecz Powiatu Sanockiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem  

na realizację zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”. Dofinansowanie dotyczy 

wakacyjnych połączeń kolejowych uruchamianych przez Powiat Sanocki w relacji Łupków 

– Sanok, w okresie od 5 lipca do 26 sierpnia 2021 r.  

 

§ 2 

 

Przekazanie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nastąpi na podstawie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim i Powiatem 

Sanockim, która określa zasady i warunki udzielenia pomocy finansowej oraz sposób 

jej rozliczenia po realizacji zadania. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 
 

Starosta Powiatu Sanockiego zwrócił się do tut. Urzędu pismem znak 

RK.7142.3.2021 z dnia 26.04.2021 r. o wsparcie finansowe lokalnej inicjatywy 

uruchomienia w okresie wakacyjnym pociągów w relacji Łupków – Sanok, 

realizowanych w okresie od 5 lipca do 26 sierpnia 2021 r.  

Zgodnie z ww. pismem, Powiat Sanocki liczy na dofinansowanie 

przedmiotowych połączeń ze strony Województwa Podkarpackiego w wysokości 

40 000 zł.  

Marszałek Województwa Podkarpackiego na spotkaniu, które odbyło się  

w Zagórzu w dniu 18.01.2021 r. złożył deklarację wsparcia przez Województwo 

Podkarpackie uruchomienia przez Powiat Sanocki wakacyjnych połączeń kolejowych 

w relacji Łupków - Sanok w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021. 

Dofinansowanie ww. połączeń kolejowych nastąpi w ramach dotacji celowej 

jakiej Województwo Podkarpackie udzieli Powiatowi Sanockiemu, które będzie 

organizowało ww. połączenia kolejowe.  

Mając na względzie powyższe należy podjąć uchwałę w proponowanym 

brzmieniu.  

 


