
 

UCHWAŁA  NR XII /213/15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów  

wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika  
drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka 

pozamiejskiego”. 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596, z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W Porozumieniu w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania 

pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 

Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w brzmieniu 

ustalonym Uchwałą Nr XL/760/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 

listopada 2009 r. (zmienionej Uchwałą Nr XLIV/858/10 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. ,Uchwałą Nr XLVIII/900/10 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r., Uchwałą Nr XXII/382/12 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r., Uchwałą Nr XXX/572/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/780/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r., Uchwałą  

Nr II/25/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia  2014 r., 

postanawia się wprowadzić zmiany o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do uchwały  Nr XII /213/15   
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 
2015 r. 

 

 

A N E K S  NR 5 

 

do porozumienia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: 

1. powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania własnego Województwa Podkarpackiego, 

wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 

19, poz. 115  z  późn.  zm.)  oraz  ustawy  z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych  

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) obejmującego przygotowanie i realizację budowy odcinka 

drogi wojewódzkiej   pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej 

S-19; 

2. przygotowania i realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów budowy odcinka drogi 

wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie);  

3. przygotowania i realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka wraz  

z węzłem w Kielanówce przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie”; 
 

zawarty w dniu ...................... 2015 r. pomiędzy: 

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez 

Zarząd w osobach: 
 

Pana Władysława Ortyla     - Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Pana Wojciecha Buczaka   - Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego 

 

Gminą Miasto Rzeszów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 

Pana Tadeusza Ferenca  -  Prezydenta  Miasta Rzeszowa    

 

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej 

GDDKiA, działającym przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA, ul. Legionów 20, 35-959 

Rzeszów, reprezentowanym przez: 

………………………………………..- Dyrektora Oddziału  

………………………………………  - Zastępcę Dyrektora Oddziału 

 

Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 

 

W porozumieniu o którym mowa na wstępie, wprowadza się następujące zmiany 

(uwzględniając rozliczenia dokonane w latach 2010-2014 w łącznej kwocie 262 192,95 zł): 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W roku 2015 Województwo przekaże Gminie dotację celową  w  wysokości  

15 867,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych) na 

wykonanie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej do przygotowania 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”.  

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dotacja zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty doręczenia wniosku Gminy 

Województwu (nie później  jednak niż do 30 grudnia danego roku) przelewem na  

wskazany we wniosku rachunek bankowy Gminy”. 

3) § 4 skreśla się; 

 



 

 

 

 

 

4) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Porozumienie niniejsze obejmuje przygotowanie zadania, tj. uzyskanie potrzebnej 

dokumentacji projektowej i pozwoleń, wraz z rozliczeniem i zapłatą za tę dokumentację. 

Faza realizacji zadania, w tym wykonanie robót budowlanych i wypłata odszkodowań za 

przejęte nieruchomości, zostanie uregulowana odrębnym porozumieniem”. 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Aneks został sporządzony w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 4 

 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 5 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Województwo Podkarpackie     Gmina Miasto Rzeszów 

 

 

 

 

 

 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 


