
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ........../....../20 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia ...................  2020 r. 

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

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

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. oraz uchwałą nr 
XXI/341/20 z dnia 6 kwietnia 2020r. § 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 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)        

w tym: 

 

 



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

b) w 2021 roku w kwocie 130 000,00 zł, 

c) w 2022 roku w kwocie 385 000,00 zł, 

d) w 2023 roku w kwocie 155 000,00 zł.” 

 
 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Województwo Podkarpackie z Powiatem Rzeszowskim zawarło porozumienia 

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 w wysokości 750 000,00 zł 

na każde z w/w zadań. 

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. na zadanie „Rozbudowa 

łącznika autostrady A4 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła 

Rzeszów - Północ – etap I” w  kwocie  750 000,00 zł, co jest spowodowane 

opóźnieniem realizacji zadania, Powiat planuje wykorzystać pomoc finansową, jak 

stanowi niniejsza uchwała, tzn.: 

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. 

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020r. na zadanie „Rozbudowa 

łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła 

Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” w  kwocie  750 000,00 zł, co 

jest spowodowane opóźnieniem realizacji zadania, 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 130 000,00 zł, 

c) w 2022 roku w kwocie 385 000,00 zł, 

d) w 2023 roku w kwocie 155 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 


