
UCHWAŁA Nr 334 / 6569 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Solina. 

 

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 Solina, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
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PROJEKT 

UCHWAŁA NR……………/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Solina. 

 

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 2022 r. pomoc finansową 

w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) dla Gminy Solina 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kładki rowerowo - pieszej nad 

Jeziorem Solińskim”. 

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    /    / 21 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 
 

Wójt Gminy Solina zwrócił się z prośbą o udzielenie w 2022 roku pomocy 

finansowej w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kładki 

rowerowo - pieszej nad Jeziorem Solińskim”. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma znaczenie priorytetowe w dwóch 

najważniejszych obszarach funkcjonowania Gminy Solina: poprawy bezpieczeństwa 

i dostępności komunikacyjnej na obszarze Uzdrowiska Polańczyk oraz zwiększenie 

atrakcyjności turystycznej Uzdrowiska Polańczyk, a tym samym całej Gminy Solina. 

 Kładka pieszo-rowerowa zlokalizowana będzie nad zatoką przy amfiteatrze 

w Polańczyku, o długości około 150 metrów, szerokości 3,5 metra oraz wysokości nad 

wodą 11 metrów, wraz z dojazdami połączy ze sobą komunikacyjnie dwa miejsca, 

w których koncentruje się ruch turystyczny i sanatoryjny: Uzdrowisko Polańczyk oraz 

cypel – Patelnia (od strony ulicy Równej w Polańczyku). 

Szacunkowa wartość tego zadania to około 15 000 000,00 zł. 

Biorąc pod uwagę wysoki koszt realizacji zadania, który może stanowić 

znaczne obciążenie dla budżetu Gminy, jak i wolę współpracy samorządów w tym 

zakresie, zasadne jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Solina w wysokości 

1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa kładki 

rowerowo-pieszej nad Jeziorem Solińskim”. Szczegółowe zasady udzielenia oraz 

sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa. 

 


