
 
UCHWAŁA NR XXXVII/659/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 30 maja 2017 r. 

 
 

w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom 
Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2017 r. w ramach 

projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”. 

 

 
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 t.j.) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 t.j.) 
 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Udziela się pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu 
terytorialnego realizującym inwestycje w 2017 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki 
Fundusz Kolejowy”: 
 
 
 
L.p. 

 
Jednostka samorządu 

terytorialnego 

 
 

Nazwa zadania 

Kwota dotacji  
z Budżetu 

Województwa 
Podkarpackiego (zł) 

1. Gmina i Miasto Nisko 

Przebudowa dojścia do peronu 
kolejowego dla przystanku Nisko 
Osiedle. 
 

20 000,00 

2. Gmina Czudec 

Budowa parkingów dla samochodów 
osobowych, motocykli  
i rowerów w systemie park&ride w 
miejscowości Czudec na części działki 
o nr ew. 479/4 i w miejscowości Babica 
na części działki o nr ew. 1232. 
 

10 000,00 

3. Gmina Wiśniowa 

Budowa miejsc postojowych w obrębie 
PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina 
wraz z dojazdami. 
 

10 000,00 

4. Miasto Sanok 

Budowa miejsc postojowych wraz  
z przebudową chodników ul. 
Grunwaldzkiej w Sanoku w obrębie 
przystanku kolejowego Sanok-Miasto. 
 

10 000,00 

5. Gmina Zagórz  Poprawa dostępności komunikacyjnej 10 000,00 



dworca kolejowego w Zagórzu poprzez 
przebudowę drogi oraz urządzenie mini 
– skansenu kolejowego (Skweru 
Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego 
z 1918 r.) wraz z infrastrukturą 
turystyczno – informacyjną. 
 

6. Gmina Świlcza 

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi 
gminnej nr 108765 R w miejscowości 
Świlcza polegająca na budowie 
chodnika dla pieszych w km 0+510 – 
km 0+710 wraz z przebudową 
odwodnienia drogi: Etap II km 0+595 – 
km 0+710. 
Zadanie nr 2: Przebudowa drogi 
gminnej nr 108766 R w miejscowości 
Rudna Wielka w km 0+565 – km 
0+650. 
 

20 000,00 

7. Miasto Lubaczów  
Budowa parkingów przy ul. Kolejowej  
i ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie. 
 

20 000,00 

 
Razem 

 
100 000,00  

 
 

§ 2 
 

Przekazanie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nastąpi na podstawie 
pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim,  
a Beneficjentami – jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi zadania 
inwestycyjne w 2017 r., która określa szczegółowe zasady i warunki udzielenia 
pomocy finansowej. 
 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umów z jednostkami samorządu terytorialnego, 
określających przeznaczenie i sposób rozliczenia udzielonej pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej, powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 

 


