
UCHWAŁA Nr 297 / 5851 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 13 lipca 2021r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego  

na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku  
od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I”  

oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej  
na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 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 zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. 

„Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa 

do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika drogi 

ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe 

do drogi krajowej nr 19 – etap I”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  



PROJEKT 
UCHWAŁA Nr ………/……/21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………………. 2021r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego  

na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4  

na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” 

oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej  

na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

 
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 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 220 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 869 z późn. zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

W uchwale Sejmiku nr XXII/393/16 z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji  

pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta 

Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” oraz „Rozbudowa łącznika 

drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – 

Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, zmienionej uchwałą nr XXXVI/645/17  

z dnia 24 kwietnia 2017r., uchwałą nr XLIII/748/17 z dnia 30 października 2017r., 

uchwałą nr XXI/341/20 z dnia 6 kwietnia 2020r., uchwałą nr XXIX/490/20 z dnia  

30 listopada 2020r. oraz uchwałą nr XXXII/535/21 z dnia 15 lutego 2021r. § 1 

otrzymuje brzmienie: 

 

„Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego  

na realizację następujących zadań: 

1) „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta 

Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I” w łącznej kwocie 750 000 zł 

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym: 

a) w 2021 roku w kwocie 203 000,00 zł, 

b) w 2022 roku w kwocie 337 000,00 zł, 

c) w 2023 roku w kwocie 210 000,00 zł. 

2) „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej  

na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”           



w łącznej kwocie 3 676 002 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt 

sześć tysięcy dwa złote) w tym: 

a) w 2020 roku w kwocie 80 000,00 zł, 

b) w 2021 roku w kwocie 1 722 041,00 zł, 

c) w 2022 roku w kwocie 978 716,00 zł, 

d) w 2023 roku w kwocie 895 245,00 zł.” 
 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Województwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim zawarło porozumienie 

w dniu 27.04.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  

na realizację zadań pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku  

od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I”  

oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej  

na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”.  

Województwo zobowiązało się do udzielenia pomocy finansowej dla powiatu 

Rzeszowskiego w kwocie 750 000,00 zł na każde z w/w zadań. 

W dniu 02.03.2021r. pismem znak ZDP-SP/061/7/2021 Powiat poinformował, 

że w dniu 29.12.2020r., zostało ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe  

na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego Projektu. Otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu 23.02.2021r. najtańsza oferta została złożona przez firmę 

Konsorcjum za cenę brutto 23 231 847,81 zł. Cena najkorzystniejszej oferty  

na roboty budowlane przewyższa kwotę, jaką Powiat ma zabezpieczoną na 

realizację tej części Projektu. Na dzień dzisiejszy do sfinansowania całości inwestycji 

brakuje kwoty w wysokości ponad 10 mln 450 tys. zł. Z uwagi na fakt, że Powiat nie 

jest sam w stanie sfinansować brakującej kwoty wkładu własnego zwrócił się 

ponownie do Województwa Podkarpackiego o zwiększenie pomocy finansowej  

w zakresie realizacji zadania. Chcąc utrzymać procentowy udział finansowy stron 

porozumienia przy zabezpieczeniu brakującej kwoty Województwo Podkarpackie 

zobowiązane by było do udzielenia dodatkowej kwoty pomocy dla Powiatu 

Rzeszowskiego w wysokości 2 mln 926 tys. zł (28% z kwoty 10 mln 450 tys. zł). 

Zarząd Województwa w dniu 06.04.2021 r. podjął decyzję o udzieleniu dodatkowej 

kwoty jako pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w kwocie 2 mln 926 tys. 

zł dla  zadania „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej 

na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

Powiat planuje wykorzystać pomoc finansową, jak stanowi niniejsza uchwała, tzn.: 

a) w 2020 roku w kwocie 80 000,00 zł, 

b) w 2021 roku w kwocie 1 722 041,00 zł, 

c) w 2022 roku w kwocie 978 716,00 zł, 

d) w 2023 roku w kwocie 895 245,00 zł. 

 


