
 
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR……………/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego. 

 

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 z późn. zm.),  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 r. pomoc finansową  

w  kwocie 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) dla Powiatu 

Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych”. 

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……………/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego 

 

  

 W związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 

Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz 

z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 oraz przebudową/rozbudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz” zamknięty 

został odcinek drogi wojewódzkiej Nr 884 co skutkowało koniecznością wyznaczenia 

objazdu zarządzanej drogi. 

 Starosta Brzozowski pismem znak KD.7121.118.2021 z dn. 15.10.2021r. zwrócił 

się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na utrzymanie dróg 

powiatowych mogących stanowić dodatkowy objazd zamkniętego odcinka DW 884 

z przeznaczeniem na podwyższenie ich standardu zimowego utrzymania.  

 Powiat przedstawił propozycję przejęcia ruchu lokalnego z wyznaczonego 

objazdu drogą gminną na drogi powiatowe nr 1936R Barycz – Izdebki, nr 2021R 

Barycz – Nozdrzec, Nr 2061 Izdebki – Hłudno. 

 Dodatkowo powiat przedstawił zestawienie kosztów poniesionych na zimowe 

utrzymanie ww. DP w sezonie 2020/2021, których całkowita wartość wyniosła 

98 728,40 zł.  

 Uwzględniając przedstawione fakty zasadne jest udzielenie pomocy powiatowi 

na rok 2022 w kwocie 50 000,00 zł.  

 

 


