
UCHWAŁA Nr 422 / 8537 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 września  2022r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica. 

 

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

województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 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 Żurawica, 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 

 

 

 

 
 



 
 

 

UCHWAŁA NR……………/22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu  

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Żurawica 

 

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 2022 r., poz. 1634 

z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 r. pomoc finansową 

w kwocie 136 205,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych 

00/100) dla Gminy Żurawica z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi 

gminnej w m. Żurawica przy ul. Różanej realizowanego w ramach zadania 

pn.: „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica”. 

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 
 

 Wójt Gminy Żurawica zwrócił się z prośbą (pismo znak INF.V.7010.5.2022 

z dnia 30 maja 2022 r.) o udzielenie w 2022 roku pomocy finansowej na realizację 

zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Żurawica przy 

ul. Różanej. Przedmiotowa inwestycja jest elementem większego zadania 

pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica”, na 

które Gmina w miesiącach kwiecień/maj br. ogłosiła postępowanie przetargowe 

i wyłoniła Wykonawcę robót. 

 Gmina Żurawica opracowała dokumentację projektową na budowę 

przedmiotowego odcinka chodnika (o długości ok. 350 m). Chodnik projektowany jest 

przy krawędzi jezdni drogi gminnej na krytym rowie. Koszt realizacji inwestycji według 

kosztorysu inwestorskiego wynosi 545 910,29 zł. Gmina Żurawica pismem z dnia 16 

sierpnia 2022 r., znak INF.V.7010.5.2.2022 poinformowała, że na przedmiotowe 

zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach programu Rządowego Funduszu Polski 

Ład w wysokości 407 705,68 zł brutto, co stanowi 75,05% uzyskanej promesy. Kwota 

własna jaką Gmina poniesie na realizację zadania będzie wynosiła 136 204,62 zł.  

 Trudna sytuacja finansowa, a także wysoki koszt realizacji zadania, który 

stanowi znaczne obciążenie dla budżetu Gminy, wpłynął na złożoną 

przez Wójta propozycję współpracy samorządów w tym zakresie. 

Ponadto, wykonanie przedmiotowego odcinka nie tylko spełni oczekiwania 

i zaspokoi potrzeby społeczności lokalnej, ale w szczególności będzie miało kluczowe 

znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, poprzez 

umożliwienie bezpiecznego poruszenia się wzdłuż drogi gminnej od drogi 

wojewódzkiej Nr 881 (przy której znajduje się przystanek autobusowy) do 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9. 

Biorąc pod uwagę powyższe jak i wolę współpracy samorządów w tym 

zakresie, zasadne jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Żurawica w wysokości 

136 205,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej 

w m. Żurawica przy ul. Różanej realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa 

dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Żurawica”. 

Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej 

określi umowa. 


