
– PROJEKT – 

 

UCHWAŁA NR  /18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia   2018 r. 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem 

na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany–Maziarnia–Nisko 
na odcinku od km 5+800 do km 7+500 

 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 t.j.) oraz art. 216, ust. 2, pkt. 5 i art. 220 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 t.j.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. Udziela się pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu 
Stalowowolskiego w wysokości 551 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu 
drogi powiatowej nr 1031R Stany–Maziarnia–Nisko na odcinku od km 5+800 do km 
7+500. 
2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w roku 2018, a szczegółowe zasady, udzielenia 
oraz sposób jej rozliczania określi umowa. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 
W 2016 r., ogłaszając postępowanie na wykonanie przebudowy mostów 

w miejscowości Przyszów, poddano szczegółowej analizie generowanie kosztów 
związanych z objazdem tymczasowym. Pierwotnie projekt przebudowy, zarówno dla obiektu 
w km 50+067 jak i dla obiektu w km 50+567, zakładał wykonanie tymczasowych mostów 
objazdowych. Koszty wykonania, utrzymania oraz ich rozbiórki po zakończeniu budowy, 
zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wyniosłyby około 4 000 000 zł.  

W celu minimalizacji kosztów inwestycji w oparciu o wspólnie wypracowane 
porozumienie pomiędzy tut. Zarządem, a powiatem stalowowolskim przyjęto alternatywne 
rozwiązanie polegające na skierowaniu pojazdów o maksymalnej ładowności 20 t na objazd 
po drogach powiatowych i gminnych. W ramach tego porozumienia, Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zobowiązał się do utrzymania i wykonywania doraźnych 
remontów na objeździe w trakcie trwania inwestycji. 

Istotnym elementem przedmiotowego projektu uchwały jest fakt, że inwestycja 
planowana pierwotnie na okres ok. 6 m-cy (w przypadku mostu w km 50+067) i kolejne 
6 m-cy (w przypadku mostu w km 50+567), z pominięciem okresów zimowych, trwała blisko 
2 lata. Wynikiem powyższego jest postępująca degradacja wykorzystywanego objazdu. 

Przyczyny wydłużenia okresu realizacji nie wynikały z winy Zamawiającego, a były 
konsekwencją odstąpienia wykonawców od umowy. W przypadku trzech Wykonawców 
wymienione asortymenty robót związane z utrzymaniem i doraźnymi pracami remontowymi 
na objeździe były uwzględnione w ich kontraktach i egzekwowane przez PZDW. Koszty 
poniesione z tego tytułu określa się na ok. 140 000 zł. 

Powyższe obrazuje skalę oszczędności Województwa na wykonanie 
przedmiotowych inwestycji w stosunku do przewidzianych w projekcie 4 000 000 mln zł na 
budowę mostów objazdowych. 

Nadmienić należy, że wynikiem prowadzonych przez PZDW inwestycji, stan dróg 
objazdowych, przewidzianych i wykonanych pierwotnie na inną kategorię ruchu, aniżeli 
obciążenie jakie było wynikiem nie stosowania się użytkowników objazdów do 
obowiązującego graniczenia tonażu do 20 t masy całkowitej, uległ znacznej degradacji. 
Pomimo wykonanych bieżących napraw o charakterze remontowym, odbiega on od stanu 
z momentu przekazania odcinka drogi powiatowej na potrzeby objazdu. 

W związku z powyższym Zarządca drogi, jakim jest Starostwo Powiatowe wystąpił po 
raz kolejny z wnioskami o wykonanie remontu kapitalnego drogi powiatowej poprzez 
wykonanie nowych warstw bitumicznych na odcinku długości 1,7 km, który zgodnie 
z przedstawianymi dokumentami był remontowany w 2014 r.  

W opinii Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wnioski 
składane przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli są zasadne. Szacowany koszt 
wykonania ww. remontu drogi powiatowej, to kwota 550 986,35 zł brutto. 

Nadmienić należy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w piśmie znak DT-
I.8013.10.2017.MF z dnia 29.12.2017 r. zobowiązał się do podjęcia starań 
o zarezerwowanie w 2018 r. środków finansowych umożliwiających przekazanie dotacji 
celowej Powiatowi Stalowowolskiemu celem wykonanie remontu ww. odcinka drogi 
powiatowej. Ponadto zaakceptował wniosek w tej sprawie, złożony przez Departament Dróg 
i Publicznego Transportu Zbiorowego, na posiedzeniu w dniu 2 marca br. 

 


