
UCHWAŁA NR LIII/883/18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 28 maja 2018 r. 

 
 

w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego 
Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne  

w 2018 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 2017 r., poz. 2096 z późn.zm.) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t.j.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Udziela się pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego 

realizującym inwestycje w 2018 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 Miasta 
Dębica 

Budowa parkingu miejskiego wraz  
z chodnikiem przy ul. Konarskiego 
w Dębicy. 
 

20 000,00 

3. Gmina Oleszyce  
Przebudowa budynku po byłej stacji 
PKP w Oleszycach. 
 

20 000,00 

4. Gmina Jedlicze  

Przebudowa dr. gm. G114690R 
zlokalizowanej na dz. o nr ew. 1264 
w m. Jedlicze ul. Kolejowa. 
 

10 000,00 

5. Gmina Zagórz  

Budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych w 
Zagórzu. 
 

10 000,00 



6. Miasto Jasło  

Przebudowa części budynku byłego 
dworca PKP wraz z 
zagospodarowaniem jego otoczenia 
przy ul. Metzgera w Jaśle. 
 

10 000,00 

7. Gmina Frysztak 

Modernizacja miejsc parkingowych 
dla samochodów, motocykli i 
rowerów w systemie park & ride 
wraz z przebudową oświetlenia na 
działce o nr ew. 275/8 w 
miejscowości Twierdza. 
 

10 000,00 

8. Gmina Kolbuszowa  

Budowa miejsc postojowych wraz  
z dojściem do przystanku 
osobowego w Zarębkach. 
 

20 000,00 

 
Razem 

 
120 000,00  

 
 

§ 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 2018 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. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


