
projekt  
 

Uchwała Nr 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 
 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza. 

 
 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 547) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,  
poz. 305), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
Udziela się dotacji celowej w wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) 
Gminie Świlcza na realizację zadania pod nazwą „Przygotowanie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”,  
w podziale na lata: 

1) w roku 2022 – 58.500,00 PLN, 
2) w roku 2023 – 71.500,00 PLN. 

 
§ 2 

Szczegółowe zasady, termin udzielenia oraz sposób rozliczenia dotacji zostanie określony  
w umowach zawartych pomiędzy Województwem Podkarpackim i Gminą Świlcza.    
 
 

§ 3  
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Przekazanie dotacji realizowane jest w oparciu o wniosek Gminy Świlcza z dnia  

19 kwietnia 2022 r. realizacja przedmiotowych zadań jest przedsięwzięciem wieloletnim. 

Szczegółowe harmonogramy określające terminy realizacji zadań zostaną określone  

w umowach pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Świlcza. 

Przekazanie środków finansowych na realizację zadania związanego  

z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położnych na terenie Gminy 

Świlcza związane jest z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów tym obszarem.  

Jednakże,  w celu stworzenia możliwości i warunków inwestowania na tym terenie niezbędna 

jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

w odniesieniu do tego terenu oraz potrzebne jest opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Rolą Samorządu Województwa jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno 

– gospodarczego województwa, podnoszenia konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz 

tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane przez Samorząd działania mają na celu 

kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz 

rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu wojewódzkim.  

Teren inwestycyjny objęty studium i planem zagospodarowania przestrzennego  

w przyszłości ma wchodzić w skład planowanej do utworzenia strefy inwestycyjnej w Świlczy, 

której celem ma być rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienia konkurencyjności 

przedsiębiorstw działających na rynku regionalnym, wzrost innowacyjności w tym zwiększenie 

transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do 

podmiotów gospodarczych. Mając na uwadze, iż tworzony obszar inwestycyjny ma istotne 

znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarki województwa, zasadnym jest przychylenie 

się do wniosku Gminy Świlcza i udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu 

planowania przestrzennego. 

Wysokość dotacji przeznaczonej dla Gminy Świlcza wynika z rozpoznania cenowego 

przeprowadzonego przez Gminę. W związku z brakiem środków finansowych w budżecie 

Gminy Świlcza oraz strategicznym znaczeniem planowanej inwestycji w rozwój gospodarczy 

województwa podkarpackiego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.    


