
UCHWAŁA Nr 304 / 6026 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza. 

 
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 pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Komańcza, 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……………/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Gminy Komańcza 

 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) 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 t.j.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 r. pomoc 

finansową w kwocie 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 

00/100) dla Gminy Komańcza z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”. 

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 

 

Pismem z dnia  15.07.2021 r. znak IG.7010.12.2021.TZ Wójt Gminy Komańcza 

zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”, tj. drogi 

prowadzącej do Klasztoru Sióstr Nazaretanek. Droga znajduje się na terenach 

podmokłych, na której występują liczne osuwiska, źródła i wysieki powodujące 

uszkodzenia korpusu drogi. W związku z czym wymagana jest gruntowna przebudowa 

drogi wraz ze stabilizacją gruntu i wymianą przepustów betonowych oraz montaż 

elementów małej architektury. 

We wrześniu 2021 r. planowana jest uroczystość beatyfikacji Prymasa 

Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dlatego niezbędnym jest poprawa 

infrastruktury komunikacyjnej i wizualnej na terenie Gminy Komańcza. 

Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji zadania, który może stanowić 

znaczne obciążenie dla budżetu gminy, pilną potrzebę przebudowy drogi, jak i wolę 

współpracy samorządu w tym zakresie, udziela się pomocy finansowej Gminie 

Komańcza w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy”. Szczegółowe 

zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa. 

 

 


