
 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR……………/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Dębica 

 

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 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla Gminy Dębica 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 

1025/1 polegająca na budowie chodnika w m. Zawada”. 

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    /    / 21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 
 

Pismem znak: WI.7013.5.4.2021 z dnia 2 września br. Wójt Gminy Dębica 

zwrócił się z prośbą o udzielenie w 2021 roku pomocy finansowej w wysokości 

50 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1025/1 

polegająca na budowie chodnika w m. Zawada”. 

Wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania wynosi ok. 250 000,00 zł, 

a zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinka chodnika na długości 220 mb. 

Wykonanie tego chodnika ma na celu skomunikowanie go z istniejącym 

chodnikiem wzdłuż tej drogi i będzie końcowym etapem jego budowy.  

Zrealizowanie tego zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tym 

odcinku drogi. 

Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji zadania, który może stanowić 

znaczne obciążenie dla budżetu Gminy, pilną potrzebę wykonania przedmiotowej 

inwestycji, jak i wolę współpracy samorządów w tym zakresie, zasadne jest udzielenie 

pomocy finansowej Gminie Dębica w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem  

na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 1025/1 polegająca 

na budowie chodnika w m. Zawada”. Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób 

rozliczania pomocy finansowej określi umowa. 

 

 


