
 

UCHWAŁA Nr 210 / 4289 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 października 2020r. 

 
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa /Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 t.j./ oraz w związku 

z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVII/269/19 z dnia 23 grudnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2020 – 2045 z późn. zm., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Upoważnia się Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy 

planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” określonego  

w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XVII/269/19 

z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 z późn. zm., obciążających 

budżet Województwa Podkarpackiego w roku 2021 w kwocie 16.250.670,-zł. 

 

§ 2 

Zwiększa się upoważnienie dla Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie udzielone uchwałami Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Nr 148/3305/20 z dnia 28 kwietnia 2020r. oraz Nr 161/3451/20  

z dnia 26 maja 2020r. do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań z przeznaczeniem 

na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XVII/269/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2020 – 2045 z późn. zm., obciążających budżet Województwa Podkarpackiego  

w latach 2021 - 2022 do kwoty 71.861.690,-zł, w tym: 

1) w roku 2021 o kwotę 69.694.698,-zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć pn.: 

a) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – 

Pruchnik” zwiększa się o kwotę 9.191.362,-zł, 

b) „Przebudowa/rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  

na odcinku Hoczew – Polańczyk” zwiększa się o kwotę 55.077.306,-zł, 

c) „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865  Jarosław - Bełżec  

na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce” zwiększa się o kwotę  

5.569.003,-zł, 



 

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu  

i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia 

wód opadowych i roztopowych z terenu bazy materiałowej zlokalizowanej  

na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody  

z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego 

zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów” zwiększa się o kwotę 

33.764,-zł, 

e) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi 

wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian  

za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej 

nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami - Etap III"” zmniejsza się o kwotę 176.737,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 2.166.992,-zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć pn.: 

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-

Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga” o kwotę 

1.025.000,-zł, 

b) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi 

wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian  

za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej  

nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 

linii kolejowych z drogami - Etap III"” zwiększa się o kwotę 1.141.992,-zł. 

 

§ 3 

Zwiększa się upoważnienie dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie udzielone uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Nr 122/2862/20 z dnia 11 lutego 2020r. oraz Nr 173/3640/20 z dnia 30 czerwca 

2020r. do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XVII/269/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045 

z późn. zm. obciążających budżet Województwa Podkarpackiego w latach 2021 - 

2023 o kwotę 105.900,-zł, w tym: 

1) w roku 2021 o kwotę 18.000,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć 

pn.: 

a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020” o kwotę 5.000,-zł, 

b) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę 13.000,-zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 86.900,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć 

pn.: 

a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020” o kwotę 9.200,-zł, 

b) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o kwotę 77.700,-zł, 



 

3) w roku 2023 o kwotę 1.000,-zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia 

pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020”. 

 
§ 4 

Zwiększa się upoważnienie dla Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie udzielone uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Nr 118/2750/20 z dnia 28 stycznia 2020r. oraz Nr 173/3640/20 z dnia 30 czerwca 

2020r. do zaciągnięcia w 2020r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy o kwotę 

345.320,-zł, w tym obciążających budżet: 

1) w roku 2021 o kwotę 28.600,- zł, 

2) w roku 2022 o kwotę 279.220,-zł, 

3) w roku 2023 o kwotę 37.500,-zł. 

 

§ 5 

Udziela się upoważnienia dla Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Rzeszowie do zaciągnięcia w 2020r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

do kwoty 24.000,-zł, w tym obciążających budżet: 

1) w roku 2021 do kwoty 8.000,- zł, 

2) w roku 2022 do kwoty 8.000,-zł, 

3) w roku 2023 do kwoty 8.000,-zł. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się: 

1) Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  

w zakresie określonym w § 1 i 2, 

2) Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakresie określonym 

w § 3 i 4, 

3) Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w zakresie 

określonym w § 5. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
Podpisał:  
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 



 

 
 


