
UCHWAŁA Nr 255 / 5068 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 lutego 2021r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia w 2021 roku  

z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji  
dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania  

pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło  

i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 

Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.  

z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449,  

z 2019 r., poz. 2676), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku      

w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego 

dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. 

Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych 

przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło  

na odcinku od granicy województw do stacji Jasło, w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego   

 



 
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ....../......../2021 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ........................................ 
 

w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji dla 

Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań 

związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich” w relacji 

Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw do stacji Jasło. 

 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 

ze zm.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się w roku 2021 ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na rzecz 

Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

w wysokości 60 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych 

kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło”. 

Dofinansowanie dotyczy połączeń uruchamianych przez Województwo Małopolskie na 

odcinku od granicy województw do stacji Jasło w piątki  

i niedziele. 

§ 2 

 

Przekazanie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nastąpi na podstawie 

pisemnej umowy zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim i Województwem 

Małopolskim, która określa zasady i warunki udzielenia pomocy finansowej oraz 

sposób jej rozliczenia po realizacji zadania. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 
 
 
 

W dniu 02.02.2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję 

kierunkową w sprawie dofinansowania połączenia kolejowego uruchamianego przez 

Województwo Małopolskie w relacji Kraków – Jasło w rozkładzie jazdy pociągów edycji 

2020/2021. 

Powyższe połączenia zostały uruchomione od 01.10.2017 r. i były 

kontynuowane w 2018, 2019 r. oraz w 2020 r.  

Na podstawie wyliczeń Województwa Małopolskiego kwota dofinansowania 

piątkowych połączeń w relacji Kraków – Jasło, Jasło – Nowy Sącz oraz niedzielnych 

Nowy Sącz – Jasło i Jasło - Kraków wyniesie ok. 60 000 zł. Powyższe wynika 

z przyjętej ilości dni kursowania, założonych wpływów z tytułu sprzedaży biletów oraz 

założeń taborowych.  

Jednocześnie nadmieniam, że powyższa kwota dofinansowania dotyczy 

kosztów prowadzenia pociągów na odcinku województwo podkarpackie stacja Jasło 

do granicy województwa (Siepietnica). 

Dofinansowanie ww. połączeń kolejowych nastąpi w ramach dotacji celowej 

jakiej Województwo Podkarpackie udzieli Województwu Małopolskiemu, które będzie 

organizowało ww. połączenia kolejowe. Operatorem realizującym powyższe kursy 

będą Koleje Małopolskie. 

W związku z powyższym proponuje się przyjąć powyższą uchwałę  

w proponowanym brzmieniu. 


