
 

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 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 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy zł 00/100) dla Powiatu 

Brzozowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg 

powiatowych Nr 1936R Barycz – Izdebki i Nr 2061R Izdebki – Hłudno”. 

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 

 

  

Starosta Brzozowski pismem znak KD.7134.10.2022 z dn. 04.03.2022r. zwrócił 

się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu w związku z bardzo 

złym stanem technicznym dróg powiatowych nr 1936R i 2061R, które przejęły ruch 

pojazdów i stanowiły objazd dla pojazdów do 3,5 t. dla zamkniętego odcinka drogi 

wojewódzkiej Nr 884 w m. Barycz. Samorząd Województwa Podkarpackiego 

udzielił już w br. pomocy finansowej dla Powiatu w wysokości 50 000,00 zł  

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, które stanowią objazd zamkniętego 

odcinka drogi wojewódzkiej. 

 Powiat ocenił, że wstępne koszty naprawy odcinków dróg powiatowych wyniosą 

3 000 000,00 zł (telefoniczne ustalenia robocze) bez wskazania wysokości 

wnioskowanej pomocy finansowej od Województwa.  

 Celem uzupełnienia dokumentacji Departament Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego zwrócił się do Powiatu o przesłanie dokumentacji określającej stan 

techniczny ww. dróg powiatowych sprzed rozpoczęcia robót budowlanych na 

drodze wojewódzkiej nr 884. Pismem znak KD.7134.10.2022 z dn. 07.04.2022 r. 

powiat przedstawił stan techniczny przedmiotowych dróg powiatowych sprzed 

rozpoczęcia robót na DW 884. Stan techniczny tych dróg został wówczas oceniony 

na dobry lub dostateczny (na wielu odcinkach występowały spękania, ubytki, 

wyboje, przełomy). Należy stwierdzić, że zdecydowanie stan techniczny dróg 

powiatowych uległ pogorszeniu, niemniej jednak stan nawierzchni tych dróg 

jeszcze przed rozpoczęciem robót na drodze wojewódzkiej Nr 884 nie był dobry. 

 Dodatkowo Starosta Brzozowski pismem znak KD.7132.10.2022 z dn. 

25.04.2022r. zwrócił się z prośbą o udzielenie doraźnej pomocy finansowej 

z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej DP 2061R Izdebki – 



Hłudno na odcinku 600 m.b. Według wystąpienia Starosty stan techniczny drogi na 

przedmiotowym odcinku uległ degradacji w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu 

użytkowników ruchu drogowego. W wielu fragmentach droga ta została 

pozbawiona nawierzchni asfaltowej. Głębokie wyboje uniemożliwiają zachowanie 

toru jazdy przez kierujących. Ponadto droga ta ma stanowić trasę przejazdu 

5 etapu Tour de Pologne UCI World Tour. W dniu 28 marca br. trasa przejazdu 

narodowego Tour przez teren Powiatu Brzozowskiego, została pozytywnie 

uzgodniona i obejmuje DP Izdebki – Hłudno. Przejazd peletonu ma mieć miejsce 

5 sierpnia. Koszt przywrócenia drogi do właściwego stanu technicznego został 

oszacowany na 600 000,00 zł, który znacznie przekracza możliwości finansowe 

Powiatu. 

 Zasadne jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi w wysokości 

wnioskowanej kwoty tj. 600 000,00 zł.   

 

 


