
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA NR……………/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Domaradz  

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 t.j.) 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 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) dla Gminy Domaradz 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont dróg dz. nr ewid. 2491, 

2629/5, 2641/4 w miejscowości Barycz”.  

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 Gminy Domaradz  

 

  

 Wójt Gminy Domaradz pismem znak RGG.7226.22.2022 z dn. 31.03.2022 r. 

zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej na wykonanie pilnego 

remontu objazdu o długości około 600 m.b. zamkniętego odcinka drogi wojewódzkiej 

Nr 884 w m. Barycz. Przedmiotowy objazd nie był przewidziany w projekcie organizacji 

ruchu na przebudowę drogi wojewódzkiej i został urządzony przez Gminę z własnych 

środków drogami gminnymi i lokalnymi, zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonej przebudowy w związku z licznymi prośbami mieszkańców. 

 Wykonanie objazdu polegało na wykonaniu robót ziemnych, nakładki 

asfaltowej, ułożeniu pyt drogowych i płyt jumbo, rur odwadniających, utwardzeniu 

łamanym kruszywem oraz oznakowaniu. Na wykonanie tego objazdu Gmina 

wydatkowała w 2021 i 2022 roku kwotę 150 000,00 zł. 

 W dniu 30 marca 2022 r. komisja powołana przez Wójta Gminy Domaradz 

dokonała oględzin stanu technicznego objazdu. W celu dalszego utrzymania 

przejazdu i bezpieczeństwa użytkowników na omawianym odcinku drogi, komisja 

uznała za niezbędne wykonanie na części drogi nakładki asfaltowej w ilości 785 m2 

oraz utwardzenie poboczy kruszywem. 

 Zasadne jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Domaradz w wysokości 

100 000,00 zł.   

 

 


