
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ....../......../16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ........................................ 

 
 

w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr  
XXII/394/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Dębickiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła 
autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”. 
 

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Uchyla się uchwałę  Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr  XXII/394/16 z dnia 25 
kwietnia 2016 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 
na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód 
do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr  XXII/394/16 z dnia 25 kwietnia 

2016 r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na realizację 

inwestycji pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i 

DW985 (Zawada – Pustynia)” udzielił Powiatowi Dębickiemu dotację w wysokości 1 

500 000 zł na realizację przedmiotowego zadania w roku 2018.  

Biorąc jednak pod uwagę, że planowana inwestycja będzie miała miejsce na majątku 

województwa nie jest zasadnym udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Dębickiego. Biorąc pod uwagę zapisy RPO WP 2014 – 2020 Województwo 

Podkarpackie może być partnerem przy realizacji zadania i tym samym realizowałoby 

inwestycję na swoim terenie. Powiat Dębicki będzie wówczas liderem projektu.  

Zakres rzeczowy Zadania obejmuje:  
1. Etap I: rozbudowę istniejącej  drogi powiatowej nr 1288R Zawada – Pustynia na 

długości ok. 3 km od drogi krajowej nr 94 w miejscowości Zawada do węzła  

autostrady A4 Dębica – wschód i dalej do drogi wojewódzkiej nr 985 w 

miejscowości Pustynia.  Planowany czas realizacji lata: 2016-2018. 

1) Etap I a- realizowany przez Powiat Dębicki obejmuje rozbudowę istniejącej  

drogi powiatowej nr 1288R Zawada – Pustynia na długości ok. 3 km od drogi 

krajowej nr 94 w miejscowości Zawada do węzła  autostrady A4 Dębica – 

wschód i dalej do drogi wojewódzkiej nr 985 w miejscowości Pustynia. 

2) Etap I b – realizowany przez Województwo Podkarpackie obejmuje 

Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – 

Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami 

powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi w m. Pustynia” 

 

Dlatego też biorąc pod uwagę, że Województwo Podkarpackie będzie jako partner w 

projekcie  pn. „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica-Wschód do DK4 i 

DW985 (Zawada – Pustynia)” realizować Etap Ib, zachodzi konieczność uchylenia 

uchwały dotyczącej pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego. 

 


