
UCHWAŁA Nr 322 / 6425 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 18 października 2021 r. 

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 

Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie. 

 
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 udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski 

przez Województwo Podkarpackie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

UCHWAŁA NR  ......./.../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2021 roku 
 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski  

przez Województwo Podkarpackie 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5  

i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Województwo Podkarpackie udzieli pomocy rzeczowej w roku 2022 Gminie 

Głogów Małopolski w formie opracowanej dokumentacji projektowej dla inwestycji 

pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej 

do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski 

oraz Trzebownisko”. 

2. Szacunkowy koszt opracowania całej dokumentacji, o której mowa w ust. 1 

określa się na kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 

3. Rzeczywista wartość pomocy rzeczowej dla gminy Głogów Małopolski zostanie 

określona na podstawie wartości umowy na opracowanie dokumentacji. 

 

§ 2 

Upoważnia się Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  do podpisania  protokołów 

przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 3 niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 

i Dyrektorowi Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w § 1 ust. 1  i ust. 3 będzie umowa. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  ......./.../21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 

z dnia .....  2021 roku 

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski  

przez Województwo Podkarpackie 

 

W dniu 6 czerwca 2021 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa 

Podkarpackiego podjęto decyzję o opracowaniu przez Województwo dokumentacji 

projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej 

o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie 

dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko”. 

 Droga zlokalizowana jest na działkach o numerach: 

• na terenie gminy Głogów Małopolski: 

− 655/3 – brak wydzielonego pasa drogowego, własność Portu Lotniczego 

Sp. z o.o., 

− 3060/1 – brak wydzielonego pasa drogowego, własność lasów 

państwowych – Skarbu Państwa, 

− działki wydzielone pod drogę we własności Województwa Podkarpackiego: 

2137/8 (RARR użytkownik wieczysty), 2137/13, 2137/17, 2137/10 

(zarządca RARR S.A.), 

• na terenie Gminy Trzebownisko: 

− działki wydzielone pod drogę we własności Województwa 

Podkarpackiego: 1/39 (zarządca RARR S.A.). 

W tym celu sporządzono i podpisano Porozumienie Nr 1/2021 z dnia 

27.09.2021 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim, Gminą Głogów Małopolski 

oraz Gminą Trzebownisko, przy współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. w sprawie ww. zadania. 

Porozumienie określa zasady realizacji zadania tj.: Dokumentacja projektowa 

zostanie opracowana w latach 2021-2022 na pozwolenie na budowę – jako droga 

wewnętrzna, a Województwo Podkarpackie podejmie się jej wykonania finansując ją 

ze środków własnych, natomiast Gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko 

zobowiążą się pokryć koszty i wykonać roboty budowlane budowy drogi na 

podstawie przekazanej opracowanej dokumentacji.  

Podjęcie wspólnych działań w zakresie poprawy stanu technicznego 

i paramentów istniejącej drogi pozwoli na rozwój terenów inwestycyjnych w rejonie 

Parku Naukowo-Technologicznego na terenie gmin Głogów Małopolski 

i Trzebownisko. 

Szczegółowe zasady udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej 

określi umowa. 


