
UCHWAŁA Nr 317 / 6371 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 października 2021 r. 

 
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 z późn.zm./ oraz w związku 

z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z dnia 19 stycznia 

2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2021 – 2045 z późn. zm.  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

 

Zmniejsza się upoważnienie dla Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie udzielone uchwałami Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Nr 255/5067/21 z 23 lutego 2021 roku oraz Nr 256/5105/21 z 2 

marca 2021 roku do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2021 - 2045 z późn. zm., obciążających budżet Województwa Podkarpackiego w 

roku 2022 o kwotę 6.951.005,-zł, w tym z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć pn.: 

1) „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” o kwotę 295.758,- zł, 

2) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” o kwotę 6.655.247,- zł. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 

do zaciągnięcia w 2021 roku zobowiązań z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 

z późn. zm., obciążających budżet Województwa Podkarpackiego w latach 2022 - 

2023 do kwoty 49.308.047,-zł, w tym: 

1) w roku 2022 do kwoty 44.251.199,-zł z przeznaczeniem na realizację 

przedsięwzięć pn.: 



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

Pruchnik” do kwoty 14.522.639,-zł, 

b) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną 

obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” do kwoty 28.391.560,-zł, 

c) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - 

Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka” do 

kwoty 1.337.000,-zł. 

2) w roku 2023 do kwoty 5.056.848,-zł z przeznaczeniem na realizację 

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

planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”. 

 

§ 3 

 

Zwiększa się upoważnienie dla Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie udzielone uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego Nr 255/5067/21 z 23 lutego 2021 roku do zaciągnięcia w 2021 roku 

zobowiązań z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa 

/rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - 

Polańczyk” określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XXXI/518/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045 

z późn. zm., obciążających budżet Województwa Podkarpackiego w roku 2022 o 

kwotę 19.558.913,-zł.  

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie.  

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego   

 
 

 

 
 


