
UCHWAŁA Nr 274 / 5435 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 maja 2021 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa 
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 
Wisłoka”. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i § 8 pkt 
8 Uchwały Nr 201/4704/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu Województwa 
Podkarpackiego oraz dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Podkarpackiego,  

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W Uchwale Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją 
zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od 
m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz 
z budową mostu na rzece Wisłoka” § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyraża się zgodę na finansowanie w całości ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z EFRR 
związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do  
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”, planowanego 
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 do kwoty 4 205 085,94 zł. 
2. Przewidywany termin refundacji to III kwartał 2021 r.” 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  


